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22:00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ J EJU AIR 

(BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข 3  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวย 

ความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน  

02.35-03.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ J EJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C เป็นสายการบนิโลวค์อสอนัดบั 1 

ของประเทศเกาหลใีต ้สะดวกสบาย การดแูลเอาใจใสน่่าประทบัใจ พรอ้มทัง้ภาพลกัษณ์ทีด่ ีโดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื่อดงัของเกาหล ี

สายการบนิเจจเูป็นสายการบนิชัน้นําทีพ่ฒันาไดอ้ย่างรวดเรว็ทีส่ดุในประเทศเกาหลใีต ้หลงัจากการก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยายตวัอย่าง

รวดเรว็โดยการปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลกูคา้ตามคาํเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีารปฏริปูธุรกจิทางกา บนิอย่างต่อเนื่องอกีดว้ย สาย

การบนิเจจไูดท้าํใหก้ารท่องเทีย่วเป็นทีแ่พร่หลายจนประสบความสาํเรจ็ ซึง่ก่อนหน้านัน้ไม่เคยนําวธิเีหล่าน้ีมาปฏบิตั ิจนทาํใหป้ระเทศ

เกาหลใีตก้ลายเป็นประเทศท่องเทีย่วได ้มเีสน้ทางบนิมากกว่า 67 แห่งในเมอืงสาํคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800 ของสายการบนิเจจ ูไดร้บั

การยอมรบัจากทัว่โลก ‘ในดา้นความปลอดภยั’ ‘และสมรรถภาพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ากทีส่ดุและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจแูอร ์

ขอ้แนะน า  ถา้ตอ้งการน าของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

(รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การน า

ผลิตภณัฑข์องสดท่ีท าจากสัตวไ์ม่วา่เน้ือหม ูเน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้ าเขา้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากร

ตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

วนัท่ีสองของการเดินทาง    สนามบินเจจ ู - ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรมึ  - พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไรเ้มล็ด  -
 ภูเขาซองอคั  - วดัซันบงัโพมุนซา 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนตลุำคม 2562

โปรแกรมเดนิทาง 
ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรมึ  - พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไรเ้มล็ด  - ภูเขาซองอคั  - วดัซันบงัโพมุนซา -  

รา้นน า้มนัสนเข็มแดง - ชมดอกหญ้า สีชมพู พิงคมู์ลล่ี  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง   -

  ชายหาดวอลจองรี - สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์ - ลอ็ตเต้ โซล สกาย  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี - หอคอยกรงุโซล  - ศูนยโ์สม -

ฮงแด ช็อปป้ิงสตรีท -พระราชวงัถอ็กซูกงุ- ช้อปป้ิงท่ีย่านเมียงดง - รา้นค้าสมุนไพร+รา้นละลายเงินวอน  - ศูนยเ์ครือ่งส าอางค์ 
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ทอ้งฟ้าเยอะทีส่ดุในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศ

เกาหล)ี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาท่านเดนิทางสู ่เมอืงมรดกโลก เกาะเชจ ูทีอ่งคก์าร UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจเูป็น 

1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะทีเ่กดิ

ใหม่จากภูเขาไฟทีด่บัแลว้ 

พาทุกท่านเดนิทางสู ่ทุ่งดอกหญ้า  แซ พยอล โอรมึ  เป็นภูเขาไฟทีม่ชีื่อเสยีงอกีแห่งหนึ่งของ

เกาะเชจู  เป็นสถานทีม่องเหน็ดาวประจาํเมอืงทีเ่ปล่งประกายสวยงามบนทอ้งฟ้ายามพลบคํ่า

และเป็นรูจ้กักนัอย่างแพร่หลายในรายการชื่อดงัอย่าง Hyori's Home Stay ทุกท่านสามารถ

ขึน้มาสมัผสับรรยากาศอนัสดใส ชมพระอาทติยก์นับนภูเขาไฟแห่งนี้ ขอแนะนําว่าหา้มพลาด

เดด็ขาดๆ นอกจากน้ีสถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีจ่ดัเทศกาล Jeju Fire Festival จะมขีึน้ทีบ่รเิวณเนิน

เขา โดยจะจดัในช่วงประมาณปลายเดอืนกุมภาพนัธไ์ปจนถงึตน้เดอืนมนีาคมของทุกปี ทีน่ี่จะมี

การจุดไฟอย่างยิง่ใหญ่ เพื่อเป็นการตอ้นรบัฤดเูกีย่วเกบ็และยงัเป็นการอวยพรใหม้สีขุภาพดอีกี

ดว้ยเพื่อทาํการเตรยีมพืน้ทีใ่นการปลกูพชืสาํหรบัฤดเูกบ็เกีย่วถดัไป  (หมายเหตุไม่ไดพ้าไปชม

งานเทศกาล) 

อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊  เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต

วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆทาํจากมนัฝรัง่ทาํใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะเสริฟ์พรอ้มขา้วสวย

รอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคีาํ รบัรองตอ้งตดิใจ 

พาท่านเดนิทางสู ่ พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค ( O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจากธรรมชาต ิ

ทาํใหเ้ป็นทีป่ลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ทีส่ง่ผลติภณัฑช์าเขยีวสง่ออกไปขายทัว่โลก เป็นสถานทีจ่ดั

แสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชงชา   อนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปูจากชานานาชนิด 

อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะสาํหรบัซือ้เป็นของฝาก มคีุกกีช้าเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่น

มาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพ ูเป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่าํหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ 

ไอศกรมี ชาเขยีว และโรลชาเขยีวทีคุ่ณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึง่

นกัท่องเทีย่วจะไดส้มัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกาหลใีต ้รวมทัง้

ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

09:20-10.20 น. เดนิทาง ถงึ สนามบินเชจ ู เป็นท่าอากาศ

ยานท่ใีหญ่เป็นอนัดบัท่ ี2 ของเกาหลใีต ้รองจากท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลทห์รอืการจราจรบน
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แถมไดถ่้ายภาพความดกของสวนสม้บนเกาะเชจอูกีดว้ย นอกจากนี้สวนสม้ยงัเป็นสถานทีถ่่ายทาํซรีีส่เ์กาหลชีื่อดงัหลายเรื่อง อาทเิช่น MY 

GIRL (รกัหมดใจยยักะล่อน) 

พาท่านเดนิทางสู่  ภูเขาซองอคั (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟทีส่วยงามอกี 1 ลกูบนเกาะเชจ ู

สามารถชมววิทอ้งทะเล ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มชีายหาดหนิรมิ

ทะเล ชายหาดทีน่ี่จะไม่ไดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสดีาํ น้ําทะเลสดีาํแปลกตา เป็นจุดดาํน้ํา

ยอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ   ตรงฐานภูเขา จะมชี่องทีท่หารญีปุ่น่บงัคบัใหค้นเกาหลขีดุเจาะไว้

ตัง้แต่สมยัสงครามโลก  เพื่อเอาไวจ้อดเรอืแอบซ่อนไวส้าํหรบัทาํลายเรอืของอเมรกิา โดยทาํเป็น

เรอืตดิระเบดิแลว้พุ่งชนแบบพลชีพี ก่อนนี้เปิดใหเ้ขา้ชม แต่มเีหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมาเลยปิด

ไม่ใหเ้ขา้ชมอกีเลย  และยงัเคยเป็นสถานทีถ่่ายทาํเรื่อง "แดจงักมึ"ตอนทีถู่กเนรเทศ  ละคร

โทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลใีต้  สาํหรบัใครทีช่ื่นชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงตอ้งฟินกบั

หอยเป๋าฮือ้สดุขึน้ชื่อ ทีอ่าชพีแฮนยอหรอืนกัประดาน้ําหญงิวยัชรา. งมขึน้มาขายกนัอยู่รมิชายฝ ัง่ สด อร่อยอย่าบอกใครเชยีว 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซันบงัโพมุนซา วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่

ทะเล  ระหว่างทางขึน้ท่านจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนต ์ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรปูองค์

ใหญ่ซึง่เป็นพระประธานทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจ ูและชาว

เกาหลใีตท้ีน่บัถอืศาสนาพุทธ  และรปูป ัน้เจา้แม่กวนอมิซึง่หนัหน้าออกสูท่ะเล นอกจากนัน้ยงัมรีปู

ป ัน้พระสงักจัจายน์ ซึง่หากไดล้บูพุงกจ็ะรํ่ารวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบัวธิกีารทาํบุญของชาว

เกาหลใีตท้ีแ่ตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหารสาํหรบัพระสงฆแ์สดง

ถงึความอุดมสมบรูณ์ ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะได้

ชื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงามของแหลมมงักรทีย่ื่นออกสูม่หาสมุทร 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารทีเ่ป็นทีน่ิยมของชาวเกาหล ี โดยการนําหมสูามชัน้ไปย่างบนแผ่นโลหะทีถู่กเผา

จนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ พรกิไทยปน่ เกลอื และน้ํามนังา 

ถงึแมว้่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีส่ดุแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสีว่นผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่าถา้พดูถงึรสชาตแิลว้ 

นบัว่าพลาดไม่ไดเ้ลย 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า  

จากนัน้พาท่านสู่  สวนส้มไรเ้มล็ด  (ORANGE FARM) ความมหศัจรรยท์่ธีรรมชาตสิรา้งสรรค ์

เกาะเชจเูป็นท่เีดยีวในเกาหลที่สีามารถปลกูสม้ไดด้แีละอร่อยท่สีดุในประเทศ ผลไมอ้นัดบั 1ของ

เกาะเชจ ูและเป็นสม้สายพนัธุท์่ไีรเ้มลด็ รสชาตจิดัจา้น วติามนิซสีงู กนิแลว้แกอ้าการหวดัไดด้ี

มาก ท่านสามารถเขา้ไปเย่ยีมชมสวน และชมิสม้สดๆจากสวน รบัรองความอร่อยตดิอกตดิใจ 
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รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ     (ผกัดองเกาหล)ี 

ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนกั แต่จะต่างตรงทีจ่าํนวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ทีน้่อย 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ     (ผกัดองเกาหล)ี 

ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนกั แต่จะต่างตรงทีจ่าํนวนจาน(ใสก่บัขา้ว) ทีน้่อยกว่า

เท่านัน้ แต่ในปจัจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ รา้นค้าสมุนไพรสนเขม็แดง  มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาตผิ่านผลงาน

การวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและ

น้ําตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย 

เพื่อเพิม่ภูมติา้นทานและทาํใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึง่กาํลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนใน

ประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

พาทุกท่านเดนิทางชม  ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู พิงคมู์ลลี่ ( PINK MUHLY GRASS) ณตอนนี้กาํลงั

เป็นทีถ่่ายรปูยอดนิยมแห่งใหม่ของคนเกาหล ีบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิบนเกาะเชจ ูสขีอง

ดอกพงิคม์ลูลีส้จีะสวยนุ่มดชูมพอู่อนละมุนพรอ้มเรยีงกนัเบ่งบานอวดสสีนัฉูดฉาดสวยงาม  (โดย

ปกตดิอกหญา้สชีมพ ูพงิคม์ลูลีจ่ะเริม่บานประมาณช่วงกลางเดอืนกนัยายน - พฤศจกิายน แต่

ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง  )ท่ามกลางอากาศทีเ่ยน็สบายและทศันียภ์าพที่

สวยงามชวนใหทุ้กท่านไดเ้กบ็รปูความประทบัใจเป็นความทรงจาํ 

จากนัน้พาท่านเยีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" ( SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บา้น

แห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ทีย่งัมี

ชาวบา้นอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้นทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมลูมา้ เป็นตวัยดึ

กอ้นหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับา้น ถา้ท่านเคยมาเทีย่วเกาหลใีตแ้ลว้เคยเหน็

ไหต่างๆทีอ่ยู่ตามบา้นกจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหสาํหรบัทาํ "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่สาํหรบัที่

เกาะนี้นัน้ ไหทีว่างเรยีงรายกนัอยู่ตามบา้นเรอืนทีน่ี่จะเป็นไหสาํหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราส

วนัท่ีสามของการเดินทาง      รา้นน า้มนัสนเข็มแดง  -  ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงคมู์ลลี่  -  หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  -  ซอพจิโกจิ  -

                                                ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - ชายหาดวอลจองรี 
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เบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งน้ี โดยชาวบา้นจะนําผลเบอรร์ีป่า่มาใสล่งไปในไหพรอ้มกบัน้ําผึง้ และหมกัไวส้ามปี ก่อนทีจ่ะนํามา

รบัประทานได ้รสชาตหิวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้นการรกัษาคนปว่ย  ปจัจุบนัน้ีกลายเป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้

กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านดว้ย "แทจพีลแูบก็"   เป็นการนําเน้ือหมหูมกักบัเครื่องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนนําไปผดัคลุกเคลา้พรอ้มน้ําซุป 

นกัท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสกุรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวย

รอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะนํา 

จากนัน้พาท่านชม  ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJ I) เป็นแหลมทีม่ยีื่นออกสูท่อ้งทะเลสวยงามปลาย

สดุของแหลมมปีระภาคารสขีาว มองดสูะดุดตา ซึง่เป็นจุดชมววิทีส่วยงามสาํหรบันกัท่องเทีย่วที่

เทีย่วทีแ่หลมนี้ และยงัมโีขดหนิรปูร่างแปลกตาทีใ่ครๆต่างเรยีกกนัว่า หนิตา หนิยาย และ

ระหว่างทางยงัมทีุ่งหญา้กวา้งใหญ่ทีม่อีาคาร หรอืโบสถเ์ก่า ประดบัตกแต่งจนสวยงามทีใ่ครผ่าน

ไปตอ้งแวะเกบ็ภาพเสมอ นอกจากนัน้ยงัใชเ้ป็นฉากถ่ายทาํซรีีย่เ์กาหลอีกีมากมายหลายเรื่อง 

สว่นใครนิยมชมชอบการทานปลาหมกึ ย่านนี้ขึน้ชื่อปลาหมกึย่างบนหนิภูเขาไฟ หอมชวนดงึดดู

ใหเ้ขา้ไปลิม้ลองมากๆ

จากนัน้นําท่านชม ยอดเขาซองซานอิลจบูง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟที่

ดบัแล้ว ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทีโ่ด่งดงัทีผู่ค้นมาขอพรและชม

พระอาทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเชจ ูและในจุดนี้เรา  ยงัสามารถดื่มดํ่ากบั

ทอ้งฟ้าและน้ําทะเลสคีราม ทวิทศัน์ทีส่วยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจ ูเป็นสถานทีท่ี่

นกัท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทาง

ธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ระหว่างทางท่าน

สามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรปูจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิ

ทวิทศัน์และบรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั เมื่อขึน้ไปถงึดา้นบนสดุของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้

สมัผสักบัอากาศบรสิทุธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่นอน 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ ชายหาด วอลจองรี (WOLJEONGRI BEACH) เป็น 1 ใน 5 ชาด

หาดทีม่ชีื่อเสยีงบนเกาะเชจ ูหาดทรายสทีองกบัน้ําทะเลสฟ้ีาใสทีส่ะทอ้นแสงอาทติยใ์หเ้หน็

ประกายระยบิระยบันัน้ดกูลมกลนืกนัอย่างสวยงาม  เป็นชายหาดทีผู่ค้นเดนิทางมาเทีย่วพกัผ่อน

ในช่วงฤดรูอ้น บรเิวณรอบชายหาดมรีา้นกาแฟ คาเฟ่ รา้นอาหาร น่ารกักบับรรยากาศผ่อนคลาย
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สบายๆ ใหทุ้กท่านไดม้าสมัผสั แต่เพื่อความไม่ตกเทรนดต์อ้งมาถ่ายรปูกบัเกา้อีห้ลากสสีนั ทีต่ัง้รอวยัรุ่น หนุ่มสาวใหถ่้ายรปูแนว ฮปิ

สเตอรก์นัมากมาย 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซฟู๊ีดน่ึง เมนูป้ิงย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ เกาะเชจขูึน้ชื่อดว้ยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุ้กท่านได้

ลิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื่องเคยีงต่างๆ  

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel หรอืเทยีบเท่า  

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนกั แต่จะต่างตรงทีจ่าํนวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ทีน้่อยกว่า

เท่านัน้ แต่ในปจัจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

เดินทางจากสนามบินนานาชาติเชจู สู่สนามบินกิมโป ดว้ยเท่ียวบินในประเทศ 
(*สายการบินมีการเปลียนแปลงไดใ้นระดบัเทียบเท่ากนั และ ไฟลท์ภายในเวลาตามความ
เหมาะสมของผูจ้ดัท า  )

พาท่านเดนิทางเขา้สู ่สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์
(LOTTE WORLD) เป็นสวนสนุกในร่มขนาด

ใหญ่ ในกรุงโซล ทีน่ี่มทีัง้สวนสนุกในร่ม ซึง่จดั ไดว้่าเป็นสวนสนุกในร่มทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุแห่ง

หนึ่งในโลกเลยกว็่าได ้และมโีซนสวนสนุก กลางแจง้ ทีส่รา้งเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอก

ชน (Seokchon Lake)สญัลกัษณ์ของสวนสนุก แห่งนี้ กค็อืแรคคนูทีช่ื่อ Lotty และ Lorry ทัง้คู่

เป็นแฟนกนั สวนสนุกแห่งนี้ มกีารแบ่งพืน้ที่ เป็น 2 โซนใหญ่ๆ 1.สวนสนุกในร่ม Lotte World 

Adventure เครื่องเล่นสว่นใหญ่ของโซนนี้จะ เน้นหนกัสาํหรบัเดก็เลก็ เช่น Lotty’s Air 

Balloon , Wild Jungle ,รวมกบัมลีานสเกต็ น้ําแขง็ไวบ้รกิารพรอ้ม 2.สว่นอกีโซนนึงจะเป็น

โซน Outdoor เชื่อมต่อไปยงัดา้นนอกสู ่Magic Island เตม็ไปดว้ยเครื่องเล่นหวาดเสยีวแบบเอก็ซต์รมีต่างๆ ใหไ้ดส้นุกสนานกนัตลอดทัง้สี่

ฤด ู เช่น Gyro Drop Gyro Spin , Gyro Swing  เป็นเครื่องเล่นแนวเอก็ซต์รมีของทีน่ี่ สาํหรบัคนชอบความหวาดเสยีวและทา้ทายไม่ควร

พลาด 

พาทุกท่านเดนิทางสู ่ ลอ็ตเต้ โซล สกาย (LOTTE SEOUL SKY) ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นตกึ

ทีส่งูทีส่ดุในเกาหลแีละสงูเป็นอนัดบัที ่5 ของโลกมทีัง้หมด 123 ชัน้ ความสงูอยู่ทีป่ระมาณ 555  

เมตร  เรยีกไดว้่าเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของกรุงโซล สาํหรบัหอชมววิ ‚Seoul Sky‛ ซึง่ไดถู้ก

บนัทกึใหเ้ป็นหอชมววิทีส่งูเป็นอนัดบัสามของโลก และจะเปิดใหเ้ขา้ชมในเดอืนเมษายน 2017 ซึง่

ตัง้อยู่บนชัน้ 117-123 ของตกึทีส่งูทีส่ดุในโซลอย่าง ‚Lotte World Tower‛  Seoul Sky นัน้ได้

ทาํลาย 3 สถติขิอง Guinness World Records อย่างแรกเลยคอื ‚ชัน้ลอยฟ้าทีอ่ยู่สงูทีส่ดุในโลก‛ 
บนชัน้ 118, ‚ลฟิตท์ีเ่รว็ทีส่ดุในโลก‛ ทีม่คีวามเรว็ถงึ 600 เมตรต่อนาท ีและสดุทา้ยคอื ‚ระยะทาง

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      - สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์ - ลอ็ตเต้ โซล สกาย ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - หอคอยกรงุโซล  - ศูนยโ์สม  - ฮงแด 
ช็อปป้ิงสตรีท 
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ของลฟิตท์ีย่าวทีส่ดุในโลก‛ Seoul Sky ถูกดไีซน์ภายใตค้อนเซป็ต ์‚The Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความภาคภูมใิจของ

เกาหล)ี 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู อาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี  ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ี่มสีนิคา้

ชัน้นําปลอดภาษใีหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด  น้ําหอม เสือ้ผา้ เครื่องสาํอางค ์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 

 จากนัน้นําท่านเทีย่วชม หอคอยกรงุโซล (N TOWER) ซึง่อยู่บนภูเขานมัซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 

หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก ทีฐ่านของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊จอง 

สวนพฤกษชาต ิอาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาต ิอนั ชุง กุน นอกจากน้ีโซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานทีถ่่ายทาํ

ละครเกาหลแีนวน่ารกัๆ เรื่อง ‚กบัดกัหวัใจยยัแม่มด ‛ อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรปูคู่

หอคอยตามอธัยาศยัหรอืคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท)์ 

จากนัน้นําท่านสู ่ ศูนยโ์สม (Ginseng Center) ศนูยโ์สมแห่งนี้รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจาก

โสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ภายในจะมเีจา้หน้าทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัโสม

พรอ้มอธบิายคุณสมบตัแิละผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุและ

ราคาถูก กลบัไปบาํรุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

จากนัน้พาท่านสู ่ ฮงแด ช็อปป้ิงสตรีท ( HONGDAE SHOPPING STREET)  ศนูยร์วม

เครื่องสาํอางค ์ผลติภณัฑบ์าํรุงผวิพรรณ  ผลติภณัฑบ์าํรุงผวิหน้า หลากหลายแบรนดด์งัทีก่าํลงัเป็น

ทีน่ิยมในเกาหล ีเช่น SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE FACE SHOP , 

NATURE REPUBLIC ฯลฯ มใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อย่างมากมาย และยงัสามารถมอบเป็นของฝาก

ใหก้บัคนใกลต้วัไดอ้กีดว้ย 
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อาหารเยน็พรอ้มเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนัน้พาทุกท่านเขา้พกัที ่Lucebridge Hotel or SML หรอืเทยีบเท่า   

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนกั แต่จะต่างตรงทีจ่าํนวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ทีน้่อยกว่า

เท่านัน้ แต่ในปจัจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

พาท่านเยีย่มชม พระราชวงัถอ็กซูกงุ ( DEOSUGUNG PALACE) ซึง่แปลว่า พระราชวงัแห่ง

ความอายุยนืนานและมัง่คง ทีไ่ดร้บัการพระราชทานชื่อจากกษตัรยิช์ุนจอง เป็นทีป่ระทบัของ

เจา้ชายวอนชาน ระหว่างปี 1454 – 1488  จนถงึกษตัรยิโ์กจอง กษตัรยิก์่อนองคส์ดุทา้ยของ

ราชวงศโ์ชชอนกถ็ูกบงัคบัใหส้ละราชสมบตัทิีน่ี่โดยญีปุ่น่ ในปี 1907 และพระองคก์ท็รงประทบัอยู่

ทีน่ี่จนสิน้พระชนม ์ในปี ค.ศ. 1919 พระราชวงันี้ตัง้อยู่ตรงขา้มกบั ศาลาว่าการเมอืงแห่งกรุงโซล 

(City  Hall) มปีระตูทางเขา้ทีส่วยงาม คอืประตูแทฮนัมุน ( Daehanmun Gate) ภายในมพีระทีน่ัง่

ซุงวาจอน ( Junghwajeon) หนัหน้าไปทางทศิใต ้บรเิวณรอบกาํแพงดา้นหน้าพระราชวงั มชี่าง

แกะสลกัไมเ้ป็นตวัอกัษรฮนักลึ และมกีารแสดงพธิเีปลีย่นเวรยามหน้าประตูพระราชวงั 

จากนัน้นําท่าน ช้อปป้ิงท่ีย่านเมียงดง ( MYEONGDONG MARKET) ไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งรวม

แฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้นํา ซึง่ในแต่ละวนัจะมวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิงกนัอย่างลน้หลาม ท่าน

สามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้,รองเทา้,กระเป๋า,เครื่องสาํอางซึง่เป็นทีรู่จ้กัอย่าง

ดขีองคนไทย อาท ิ Etude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop 

เครื่องประดบั , ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนงัและซรีีย่ฮ์ติ ตลอดจนของทีร่ะลกึทีม่รีปูดาราคนโปรดของ

ท่านอยู่ในสนิคา้มใีหเ้ลอืกซือ้อย่างมากมาย 

อาหารกลางวนั  พรอ้มเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเช่น ดกัคาลบี ้ ชาบู  คาลบี ้ จิมดกั  บลุโกกิ  บิบิมบบั ฯลฯ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสูส่นามบนิกมิโป เพื่อเดนิทางไปยงัสนามบนินานาชาตเิชจ ูดว้ยเทีย่วบนิ

ในประเทศ 

(*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั และ ไฟลท์ภายในเวลาตามความ

เหมาะสมของผูจ้ดัทาํ) 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง     พระราชวงัถอ็กซูกงุ  - ช้อปป้ิงท่ีย่านเมียงดง  -  รา้นค้าสมุนไพร+รา้นละลายเงินวอน  -
    ศูนย ์เครือ่งส าอางค์  
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จากนัน้นําท่านชม รา้นสมุนไพร ( K0REA HERB) ใหม่ล่าสดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิ ์

เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มรีส

เปรีย้ว ดสีาํหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น้ําอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้ง

สารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนงัของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่าน

แขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดต่ีอสขุภาพร่างกายของท่านเอง รา้นละลายเงินวอนหรอื 

(SUPERMARKET) ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ 

สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพาย  สาหร่ายหลากหลายรสชาต ิรวมไปถงึของใชใ้น

ครวัเรอืน ลกูบอลซกัผา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า   และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกาหล ี(SESA 

LIVING) ทีนุ่่ม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนัไรฝุน่ไดด้เียีย่ม ของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกล่อง

ตามเงื่อนไขของรา้น 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่  ศูนยร์วมเครือ่งส าอางค์   (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช

สาํอางคท์ีห่มอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย  มผีลติภณัฑต่์างๆ ทีเ่หมาะกบัผูท้ีม่ ี

ปญัหาผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างดาํใบหน้าหมองคลํ้า อยากผวิขาว

สว่างใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ J EJU AIR เทีย่วบนิที ่7C2243 พรอ้มความประทบัใจ  

01.00-02-00 น. เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯ

จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหาย

ตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม      

ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผ้แูอบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม HOT PROMOTION JEJU ทาง
 แลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10 ,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเป็น

นักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอ

ความร่วมมือจากลกูค้าปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ี

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

ห ากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลกูค้าจะต้องเป็น

ผ้ชู าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

 ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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อตัราค่าบริการ

พีเรียตเดินทาง 

ผู้ใหญ่/ 
เดก็ไม่เสริมเตียง 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ราคา
ปกติ 

ราคา
โปรโมชัน่

ตุลาคาม : 01-05,05-09,06-10 15,000.- 11,500.- 

4,900.-

ตุลาคาม : 02-06,03-07,04-08,07-11 15,300.- 11,800.- 

ตุลาคาม : 08-12  15,600.- 12,100.- 

ตุลาคาม : 31-04 พ.ย 62 16,800.- 13,300.- 

ตุลาคาม : 14-18,27-31,28-01พ.ย,29-02.พ.ย,30-03พ.ย 62 17,100.- 13,600.- 

ตุลาคาม : 13-17,15-19,20-24,21-25,26-30  17,400.- 13,900.- 

ตุลาคาม : 12-16,16-20,17-21,18-22,19-23,22-26,23-27,24-28,25-29 17,700.- 14,200.- 

ตุลาคาม : 09-13  19,000.- 15,500.- 

ตุลาคาม : 11-15 22,000.- 18,500.- 

ตุลาคาม : 10-14 23,000.- 19,500.- 

***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั *** 

เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่
1. ราคาโปรโมชัน่ชาํระเงนิเตม็จาํนวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice

ราคาปกตชิาํระเงนิมดัจาํ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice

2. สว่นท่เีหลอืชาํระเตม็จาํนวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีท่ไีม่ชาํระยอดเงนิสว่นท่เีหลอืตามเวลาท่กีาํหนด รวมถงึกรณีเชค็ของ

ท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธิใ์นการเดนิทางกบัทางบรษิทั 

ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามท่รีะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  

-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งท่มี ี  

-   ค่าอาหารทุกม้อื ตามท่รีะบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานท่ต่ีางๆ ตามรายการ  

-   ค่าท่พีกัระดบัมาตรฐาน 3 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  

-  ค่ารถรบั-สง่ และนําเท่ยีวตามรายการ / ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ช้นิ 

-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง นําท่านท่องเท่ยีวตลอดรายการในต่างประเทศ  

          (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์ม่บนิข้นึไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 

-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1 ,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
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ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 1,000 บาท หรอื 30,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่

นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 

-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 

-   ค่าน้ําหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ20 กก.) 

-   ค่าวซี่าสาํหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3) ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4) 

สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและดาํเนินการยื่นวซี่าดว้ยตนเอง

เท่านัน้  (สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งทาํเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 

-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมกาํหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรบัประทานอาหารที่

ทางทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารสาํเรจ็รปูสว่นตวัสาํรองมาดว้ย 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจาํ 

- ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี ) 

** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได้*** 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ  

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 
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หมายเหต ุ
-           จาํนวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ตํ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง 

-           ราคาน้ีเป็นราคาสาํหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างประเทศชาํระเพิม่ท่านละ 

3,000 บาท) 

 -         เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว เท่านัน้ 

(หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนทาํใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 

-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 

ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 

-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความ

ประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 

-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งทาํในวนัทาํการของบรษิทัดงันี้ วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 

09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดทาํการของบรษิทั 

-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มอีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจขอบรษิทั

กาํกบัเท่านัน้ 

-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ เพื่อ

ป้องกนัปญัหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  

โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 

-           ถ้าลูกค้าไม่เข้ารา้นค้าช้อปป้ิงตามท่ีโปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงินค่าเข้ารา้นช็อปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็น
เงินไทย3,000บาท 
-           ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยู่กบัห้องว่าง ณ วนัเข้าพัก และโรงแรมท่ีเข้าพัก ไม่
สามารถ CONFIRM ให้ได ้
-   ถ้าลูกค้ามีความประสงคข์อแยกตวัจากทัวรห์รอืการท่องเท่ียวกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงินวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-   ขอสงวนสิทธ์ิการตดัห้องพักส าหรบัผู้ท่ีไม่เดินทาง ผู้รว่มเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพักได้ 
-   ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัลูกค้าท่ีเดินทางท่องเท่ียว และไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน 
-    เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข 
ข้อตกลงต่างๆ  ท่ีได้ระบุไว ้แล้วทัง้หมด 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทัวรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 




