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ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนมีนำคม 2562 

 

โปรแกรมเดนิทาง 
อุทยำนแห่งชำติฮลัลำซำน  - พิพิธภณัฑช์ำโอซุลลอค  - วดัซนับงัซำ  - ยอดเขำ ซองซำน อิลจุลบง  -  

 ร้ำนน ้ำมนัสน  - หมู่บำ้นวฒันธรรมซองอึบ - ทุ่งดอกยเูช หรือ ทุ่งดอกเรป –  
ยงดูอมัร็อค -ร้ำนคำ้สมุนไพร  -  ซุปเปอร์มำร์เก็ต  - ศูนยเ์คร่ืองส ำอำง  -  ศูนยโ์สม  - ดิวต้ีฟรี  - ดำวทำวน์เมืองเชจู 

  

   
 
 
 
23.00 น. คณะเดินทำงพร้อมกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผูโ้ดยสำรขำออก เคำนเ์ตอร์สำยกำรบิน EASTAR JET 

(BOEING 737-800) หนำ้เคำน์เตอร์เช็คอิน .....  ใกลป้ระตูทำงเขำ้หมำยเลข .....  โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีจำกบริษทัฯคอยใหก้ำร
ตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกในเร่ืองของเอกสำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

(รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำ

ผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำกสัตวไ์ม่วำ่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกร

ตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
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02.35-03.05 น.  ออกเดินทำงสู่ประเทศเกำหลีใต ้ โดยสำยกำรบิน EASTAR JET เท่ียวบินท่ี ZE552 นบัเป็นสำยกำรบินนอ้งใหม่ภำยใตก้ำร

จดทะเบียนประเทศเกำหลีใตท่ี้เพ่ิงเขำ้มำบินในตลำดไทยเม่ือปี พ.ศ. 2554 เป็นสำยกำรบินคุณภำพใชเ้วลำ 6 ปี ในกำรเติบโต 
มีเท่ียวบินทั้งในประเทศเกำหลีและต่ำงประเทศ ใชเ้คร่ืองบินท่ีมีระบบเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีกำรพฒันำดำ้นระยะ
ทำงกำรบิน และประสิทธิภำพในกำรใชน้ ้ ำมนัเช้ือเพลิงอยำ่งดีเยีย่ม 

 
 
 
 
 
 
 
09.30-10.30  น. เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติเชจู เป็นท่ำอำกำศยำนท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของเกำหลีใต ้รองจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอิน

ชอน และท่ำอำกำศยำนกิมโป ก่อตั้ง เม่ือปี พ.ศ. 2511 ผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร พำท่ำนเดินทำงสู่  เกาะเช
จู ซ่ึงไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนมรดกโลก (กรุณำปรับเวลำของท่ำนใหเ้ร็วข้ึน 2 ชัว่โมง เพ่ือใหต้รงกบัเวลำทอ้งถ่ินของประเทศ
เกำหลี) 

พำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยานแห่งชาตฮัิลลาซาน  เป็นภูเขำท่ีสูงท่ีสุดในประเทศเกำหลีใต ้ ประกอบดว้ย
ภูเขำไฟท่ีดบัไปนำนแลว้ซ่ึงเป็นตน้ก ำเนิดของเกำะส่วนใหญ่ในเชจู ภูเขำฮลัลำซำนมีควำมสูง 1,950 
เมตร และไดรั้บกำรคดัเลือกใหเ้ป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวทำงธรรมชำติท่ีมีควำมสวยงำมล ำดบัท่ี 182 
ของเกำหลี และจดัตั้งเป็นอุทยำนแห่งชำติตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขำฮลัลำไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนเป็น
พ้ืนท่ีสงวนเขตชีวมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพียงอีกหำ้ปีต่อมำก็ไดรั้บกำรแตง่ตั้ง
เป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติ (World Natural Heritage Site)  

เทีย่ง พร้อมเสริฟด้วยเมนู จมิดกั ไก่อบซีอิว๊ เป็นเมนูอำหำรเกำหลีพ้ืนเมืองดั้งเดิม จิมดกัจำนใหญ่น้ีประกอบไปดว้ย ไก่ช้ินโต วุน้
เสน้เกำหลีน้ีมีลกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท ำจำกมนัฝร่ังท ำใหเ้หนียวนุ่มเป็นพิเศษผดัคลุกเคลำ้กบั
ซอสสูตรเฉพำะเสิร์ฟพร้อมขำ้วสวยร้อนๆ  กำรรับประทำนใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นช้ิน
เลก็พอดีค ำ รับรองตอ้งติดใจ 
พำท่ำนเดินทำงสู่ ไร่ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนท่ีไดรั้บของขวญัจำกธรรมชำติ ท ำให้เป็นท่ีปลูก
ชำเขียวคุณภำพสูง ท่ีส่งผลิตภณัฑ์ชำเขียวส่งออกไปขำยทั่วโลก เป็นสถำนท่ีจัดแสดงประวติัและ
วฒันธรรมกำรชงชำ   อนัหลำกหลำย รวมถึงผลิตภณัฑ์แปรรูปจำกชำนำนำชนิด อำทิเช่น ชำเขียว
คุณภำพเยี่ยมเหมำะส ำหรับซ้ือเป็นของฝำก มีคุกก้ีชำเขียว ซุปชำเขียว แผ่นมำส์กหน้ำชำเขียว และ
แชมพู เป็นตน้ ภำยในยงัมีคำเฟ่ท่ีจ ำหน่ำยชำเขียวทั้งร้อนและเยน็ ไอศกรีม ชำเขียว และโรลชำเขียวท่ี
คุณไม่ควรพลำด  ภำยในยงัประกอบไปดว้ย หอชมวิวซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะไดส้ัมผสักบัภำพบรรยำกำศ
ของไร่ชำเขียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกำหลีใต ้รวมทั้งถ่ำยภำพท่ีระลึกกบัถว้ยชำ ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของไร่ชำ
เขียวท่ีน่ี 

วนัทีส่องของการเดินทาง    อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - วดัซันบังซา   
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 จำกนั้นพำท่ำนแวะนมสักำรพระ ณ วดัซันบังซา วดัแห่งน้ีตั้งอยูบ่นเขำซนับงัหนัหนำ้ออกสู่ทะเล  ระหวำ่งทำงข้ึนท่ำนจะได้
ยินเสียงพระสวดมนต์ ภำยในวดัจะประดิษฐำนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซ่ึงเป็นพระประธำนท่ีมีควำมศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ี
เล่ือมใสของชำวบำ้นบนเกำะเชจู และชำวเกำหลีใตท่ี้นับถือศำสนำพุทธ  และรูปป้ันเจำ้แม่กวนอิมซ่ึงหันหน้ำออกสู่ทะเล 
นอกจำกนั้นยงัมีรูปป้ันพระสังกจัจำยน์ ซ่ึงหำกไดลู้บพุงก็จะร ่ ำรวยเงินทอง ท่ำนจะไดพ้บกบัวิธีกำรท ำบุญของชำวเกำหลีใต้
ท่ีแตกต่ำงกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวำยขำ้วสำรเพื่อเป็นอำหำรส ำหรับพระสงฆ์แสดงถึงควำมอุดมสมบูรณ์ ถวำยเทียน
เพ่ือเป็นแสงสว่ำงแห่งชีวิต นอกจำกนั้นท่ีวดัแห่งน้ีท่ำนยงัจะได้ช่ืนชมกบัวิวทะเลท่ีสวยงำมของแหลมมงักรท่ียื่นออกสู่
มหำสมุทร 

ค า่  พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล  เป็นอำหำรท่ีเป็นท่ีนิยมของชำวเกำหลี  โดยกำรน ำหมูสำมชั้นไปยำ่งบนแผ่นโลหะท่ีถูก
เผำจนร้อน   ซัมกยอ็บซัลจะเสิร์ฟพร้อมกบัเคร่ืองเคียงต่ำงๆ ไดแ้ก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั่นบำงๆ พริกไทยป่น เกลือ 
และน ้ ำมนังำ ถึงแมว้ำ่ซมักยอบซลัจะมีกำรเตรียมกำรท่ีสุดแสนจะธรรมดำ คือไม่ไดมี้กำรหมกัหรือมีส่วนผสมท่ีหลำกหลำย 
แต่วำ่ถำ้พดูถึงรสชำติแลว้ นบัวำ่พลำดไม่ไดเ้ลย 
จำกนั้นพำทุกท่ำนเเขำ้พกัท่ี Sea & Hotel  หรือเทียบเท่ำ   
 
 
 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเช้ำท่ีโรงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลีประกอบไปด้วยขำ้วสวย ข้ำวตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กิมจิ        
(ผกัดองเกำหลี) ไส้กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดีตอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรม้ืออ่ืนๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงท่ี
จ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ท่ีนอ้ยกวำ่เท่ำนั้น แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรับประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกข้ึน 
จำกนั้นน ำท่ำนชม ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขำไฟท่ีดบัแลว้ปำกปล่องภูเขำ
ไฟท่ีมีลกัษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถำนท่ีโด่งดงัท่ีผูค้นมำขอพรและชมพระอำทิตยข้ึ์น เป็นหน่ึงใน 10 สถำนท่ีสวยงำมใน
เกำะเชจู และในจุดน้ีเรำยงัสำมำรถด่ืมด ่ ำกับท้องฟ้ำและน ้ ำทะเลสีครำม ทิวทัศน์ท่ีสวยงำมโดยรอบของตัวเมืองเชจู           
เป็นสถำนท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวจำกทัว่ทุกมุมโลกอยำกมำสมัผสั จึงถูกยกยอ่งให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยใ์หม่ทำงธรรมชำติของ
โลก ท่ำนสำมำรถเดินข้ึนไปยงัปำกปล่องภูเขำไฟท่ีดบัแลว้ ระหวำ่งทำงท่ำนสำมำรถหยดุแวะพกัชมววิและถ่ำยรูปจำกมุมสูง 
แต่ละจุดชมววิท่ีท่ำนแวะพกั สำมำรถสมัผสัวิวทิวทศัน์และบรรยำกำศท่ีแตกต่ำงกนั เม่ือข้ึนไปถึงดำ้นบนสุดของปำกปล่อง
ภูเขำไฟท่ำนจะไดส้มัผสักบัอำกำศบริสุทธ์ิ และทศันียภำพท่ีสวยงำมอยำ่งแน่นอน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง    ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  - ร้านน า้มันสน  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ  -ทุ่งดอกยูเช  
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จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงต่อท่ี ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรยแ์ห่งธรรมชำติ      ผ่ำนผลงำน
กำรวิจยัมำกมำยจำกมหำวิทยำลยัแห่งชำติโซล ประเทศเกำหลีใต ้มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและ
น ้ ำตำลในกระแสเลือด ป้องกนักำรเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตนั และสำมำรถลำ้งสำรพิษในร่ำงกำย 
เพ่ือเพ่ิมภูมิตำ้นทำนและท ำให้อำยยุืนแบบชำวเกำหลี ซ่ึงก ำลงัเป็นส่ิงท่ีไดรั้บควำมนิยมจำกคนใน
ประเทศเกำหลีเป็นอยำ่งมำก 

จำกนั้ นพำท่ำนเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) 
หมู่บำ้นแห่งน้ีไม่ใช่เป็นแค่หมู่บำ้นนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยงัเป็นหมู่บำ้นโบรำณอำยมุำกกวำ่ 
300 ปี ท่ียงัมีชำวบำ้นอำศยัอยูจ่ริง เอกลกัษณ์ของกำรสร้ำงบำ้นท่ีน่ีคือจะใชดิ้นเหนียว ผสมกบั
มูลมำ้ เป็นตวัยดึกอ้นหินและกอ้นอิฐเขำ้ดว้ยกนัเป็นโครงสร้ำงของตวับำ้น ถำ้ท่ำนเคยมำเท่ียว
เกำหลีใตแ้ลว้เคยเห็นไหต่ำงๆท่ีอยูต่ำมบำ้นก็จะเดำไดว้ำ่เป็นไหส ำหรับท ำ "กิมจิ" หรือผกัดอง
ของเกำหลี แต่ส ำหรับท่ีเกำะน้ีนั้น ไหท่ีวำงเรียงรำยกนัอยูต่ำมบำ้นเรือนท่ีน่ีจะเป็นไหส ำหรับ
หมกั "โอมีจำ" หรือ แบลค็รำสเบอร์ร่ี ท่ีจะมีเฉพำะบนเกำะแห่งน้ี โดยชำวบำ้นจะน ำผลเบอร์ร่ี
ป่ำมำใส่ลงไปในไหพร้อมกบัน ้ ำผึ้ง และหมกัไวส้ำมปี ก่อนท่ีจะน ำมำรับประทำนได ้รสชำติ
หวำนอมเปร้ียว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้นกำรรักษำคนป่วย  ปัจจุบนัน้ีกลำยเป็นสินคำ้ท่ีผู ้
มำเยีย่มเยอืนมกัจะซ้ือกลบัไปรับประทำน และซ้ือเพ่ือเป็นของฝำก 

อาหารกลางวนั  พร้อมเสริฟด้วยเมนู "แทจีพลูแบ็ก"  เป็นกำรน ำเน้ือหมูหมกักบัเคร่ืองปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน ำไปผดัคลุกเคลำ้พร้อมน ้ ำ
ซุป นกัท่องเท่ียวนิยมรับประทำนเพรำะมีรสชำติออกหวำนและเผด็เล็กนอ้ย  เม่ือสุกรับประทำนกบั ผกัสด กิมจิ เคร่ืองเคียง
ต่ำง และขำ้วสวยร้อนๆ เป็นอำหำรพิเศษท่ีขอแนะน ำ 
จำกนั้นพำท่ำนสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป บำนเหลืองอร่ำมเต็มเนินเขำ เป็นวิวธรรมชำติท่ีสวยงำมเหมำะแก่กำรถ่ำยรูป
อยำ่งยิง่ (ปริมำณของดอกเรปบำนอำจข้ึนอยูก่บัภูมิอำกำศค่ะ)   
 
 
 
 
 

  
 
อาหารเยน็ พร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นกำรน ำผกัหลำกหลำยชนิด เห็ดต่ำงๆ โอเดง้ เบคอนหมูรวมกนัไวใ้น

หมอ้ และจะเติมดว้ยน ้ ำซุปร้อนๆ สูตรเฉพำะของแต่ละร้ำน แลว้ตม้จนเดือด ก่อนจะเร่ิมรับประทำน ก็จะน ำอุดง้ลงตม้อีก
คร้ัง จะทำนพร้อมกบัขำ้วสวย หรืออุดง้ก็ได ้เมนูชำบูชำบู ถือไดว้ำ่เป็นรำยกำรอำหำรท่ีขำดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัร์เกำหลี 
เพรำะรสชำติของน ้ ำซุป ผกัต่ำงๆในหมอ้ ท ำให้เป็นท่ีช่ืนชอบของหลำยท่ำน หำกท่ำนใดทำนรสจดัหน่อย ก็สำมำรถขอ
น ้ ำจ้ิมเกำหลี เติมเพ่ิมรสชำติ 
จำกนั้นพำทุกท่ำนเเขำ้พกัท่ี Sea & Hotel  หรือเทียบเท่ำ   
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เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ท่ีโรงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลีประกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กิมจิ (ผกั
ดองเกำหลี) ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดีตอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรม้ืออ่ืนๆมำกนกั แต่จะต่ำงตรงท่ีจ ำนวน
จำน (ใส่กบัขำ้ว) ท่ีนอ้ยกวำ่เท่ำนั้น แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรับประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกข้ึน 

จำกนั้นพำทุกท่ำนชม  ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินมงักร ท่ีมีลกัษณะคลำ้ยกบัหวัมงักร อีกหน่ึงในมนตเ์สน่ห์
ทำงธรรมชำติของเกำะเชจู ซ่ึงถือกนัวำ่ถำ้หำกใครไม่ไดม้ำเยือน ยงดูอมัร็อค เพื่อมำดูโขดหินมงักร ถือวำ่
ยงัมำไม่ถึงเกำะเชจู โขดหินมงักรแห่งน้ีเกิดข้ึนจำกกำรกดักร่อนของคล่ืนลมทะเล ท ำให้มีรูปทรงลกัษณะ
เหมือนหวัมงักร ก ำลงัอำ้ปำกส่งเสียงร้องค ำรำมและพยำยำมท่ีจะผดุข้ึนจำกทอ้งทะเล เพ่ือข้ึนสู่ทอ้งฟ้ำ เป็น
ประติมำกรรมท่ีธรรมชำติไดส้ร้ำงสรรค์มำ สถำนท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียวเกำหลีเป็นอยำ่ง
มำก 
จำกนั้นน ำท่ำนชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่ำสุดของเกำหลี โดยมีกำรจดลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ 
เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนำมู) ทำงกำรแพทยเ์รียกวำ่ ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดีส ำหรับบุคคลท่ี นิยม
ด่ืมเหลำ้ ชำ กำแฟ น ้ ำอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในกำรลำ้งสำรพิษท่ีตกคำ้งหรือไขมนัท่ีสะสมอยู่
ภำยในผนงัของตบั  หรือไต ช่วยใหต้บัหรือไตของท่ำนแขง็แรงข้ึน ซ่ึงยงัส่งผลดีต่อสุขภำพร่ำงกำยของท่ำน
เอง 
จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ท่ีน่ีมีขนม  พ้ืนเมืองเกำหลีหลำกชนิด อำทิ
เช่น ขนมขำ้วพอง ช็อคโกแล็ตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มำม่ำ        วุน้เส้น รวมไปถึงของใชใ้นครัวเรือน เช่น 
ตะเกียบ ถว้ยใส่ขำ้ว กระทะ ลูกบอลซกัผำ้  เคร่ืองส ำอำงคช์ั้นน ำ Etude , Skinfood  และของฝำกของท่ีระลึก
มีใหท่้ำนไดเ้ลือกซ้ือมำกมำย พร้อมทั้งมีบริกำรบรรจุกล่องตำมเง่ือนไขของร้ำน 

 
จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชส ำอำงคท่ี์หมอศลัยกรรม
เกำหลีร่วมออกแบบมำกมำย   เช่น ผลิตภณัฑบ์ ำรุงผิวหนำ้ เครืองส ำอำงค ์หลำกหลำยแบรนด ์และอ่ืนๆอีก
มำกมำย อำทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจำกน้ียงัมีครีมท่ีโด่งดงั  อำทิเช่น ครีมเมือกหอยทำก 
, เซร่ัมพิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน ้ ำแตก , BB Cream , etc 

กลางวนั พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมกัช้ินบำง ๆ ผกัต่ำง ๆ เช่น กะหล ่ำปลี ฟักทองอ่อน ถัว่งอก        
แครอท เห็ดและวุน้เสน้มำตม้รวมกนั โดยสำมำรถทำนไดท้ั้งแบบแห้งและน ้ ำ เคร่ืองเคียงต่ำง ๆ คือ ถัว่งอกดอง วุน้เส้นปรุง

รสสำหร่ำย กิมจิ เสริฟพร้อมกบัขำ้วสวยร้อนๆ ท่ำนจะอ่ิมอร่อยกบัเมนูอำหำรน้ีอยำ่งแน่นอน 
จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแห่งน้ีรัฐบำลรับรองคุณภำพวำ่ผลิตจำกโสมท่ีอำย ุ6 ปี 
ซ่ึงถือวำ่เป็นโสมท่ีมีคุณภำพดีท่ีสุด ภำยในจะมีเจำ้หนำ้ท่ีให้ควำมรู้เก่ียวกบัโสมพร้อมอธิบำยคุณสมบติัและ
ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจำกโสม ใหท่้ำนไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภำพดีท่ีสุดและรำคำถูก กลบัไปบ ำรุงร่ำงกำยหรือฝำก
ญำติผูใ้หญ่ท่ีท่ำนรักและนบัถือ 
จำกนั้นน ำท่ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้ปลอดภำษีท่ี ดิวตีฟ้รี (Duty Free Shop) ท่ีน่ีมีสินคำ้ปลอดภำษีชั้นน ำให้ท่ำน
เลือกซ้ือมำกมำยกว่ำ 500  ชนิด  อำทิเช่น น ้ ำหอม เส้ือผ้ำ เคร่ืองส ำอำง กระเป๋ำ นำฬิกำ เคร่ืองประดับ 
หลำกหลำย        แบรนดด์งั อำทิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   ฯลฯ 

วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง    ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เกต็  - ศูนย์เคร่ืองส าอาง  -  
                                        ศูนย์โสม  - ดวิตีฟ้รี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ  
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จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสินคำ้ท้องถ่ิน ช่ือดัง บนเกำะเชจู อำทิเส้ือผำ้ 
รองเทำ้ กระเป๋ำ เคร่ืองส ำอำงค ์เคร่ืองประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสัประสบกำรณ์ชอ้ป
ป้ิงท่ีเร้ำใจท่ีสุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมำไวบ้นเกำะ ในสไตลบ์รรยำกำศทะเลใต ้
 

21:30 น.   เหินฟ้ำกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน EASTAR JET เท่ียวบินท่ี ZE551  
เดินทำงถึงประเทศไทยโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
 
**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำร
เดินทำง ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยู่
นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทั***           ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อุบติัเหตุ 
ภยัธรรมชำติ กำรนดัหยดุงำน กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือกำรควบคุมของ
บริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลำในกำรท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม       ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้อง
ค่ำเสียหำย วำ่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยท่ีลูกคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 

 
 

OPTION TOUR โปรแกรมเพิม่เติม (12,000-20,000 วอน) 
1.HELLO KITTY ISLAND : (12,000 วอน)  เป็นสถำนท่ีจดัแสดงเร่ืองรำวเก่ียวกบัคิตต้ี หลำกหลำยเวอร์ชัน่  รวมทั้งส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้เป็นคิตต้ีทั้งหมด
รวบรวมไวท่ี้น่ี พร้อมเร่ืองรำวและประวติัควำมเป็นมำ ภำยในมีร้ำนขำยของท่ีระลึกน่ำรักๆ มำกมำยให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือติดไมติ้ดมือ เช่น ท่ีคำดผม ร่ม สมุด หมอน ตุก๊ตำ 
และช็อดโกแล๊ต รับรองถูกใจสำวกของ Hello Kitty แน่นอน อีกทั้งยงั คิตต้ีคำเฟ่ ซ่ึงเป็นร้ำนกำแฟตกแต่งอยำ่งน่ำรักเหมำะส ำหรับถ่ำยภำพ ภำยในร้ำนมีจ ำหน่ำยเคก๊
หลำยรสชำติ  ไอศรีมโยเกร์ิต และกำแฟ รสชำติอร่อยท่ีไม่ควรพลำด 

2.CIRCUS WORLD SHOW : (12,000 วอน) กำรแสดงควำมสำมำรถของนกัแสดงในกำรโชวห์วำดเสียวและควำมยดืหยุน่ของร่ำงกำย มีกำรแสดงหลำกหลำย
ชุด แต่ละกำรแสดงจะแตกต่ำงกนัไป เป็นท่ีต่ืนตำต่ืนใจของผูช้ม มีทั้ง แสง สี เสียง ท่ำนจะไดรั้บควำมสนุกสนำน เพลิดเพลิน และหวำดเสียว ไปพร้อมๆกนั  เช่น โชว์
ลอดห่วง โชวน้ี์นกักำยกรรมจะหมุนตวัและแสดงท่วงท่ำกำยกรรมต่ำงๆ ดว้ยห่วงท่ีห้อยอยูก่ลำงอำกำศ  โชวก์ำยกรรมกลำงอำกำศดว้ยผำ้ นกัแสดงจะเล่นกำยกรรม บิด
ตวัดว้ยท่ำทำง สง่ำงำมขณะห้อยตวัอยูก่ลำงอำกำศดว้ยผำ้เพียงผืนเดียว เป็นตน้ แต่ไฮไลทข์องโชวน้ี์ คือ มอเตอร์ไซคผ์ำดโผนในพ้ืนท่ีจ ำกดั 

3. RAIL BIKE JEJU : (12,000 วอน) เป็นแหล่งท่องเท่ียวรูปแบบใหม่น ับไดว้ำ่เป็นสถำนท่ีพกัผอ่นและออกก ำลงักำย Rail Bike คือกำรป่ันจกัรยำนบนรำง
รถไฟ เป็นรถจกัรยำน 4 ลอ้ท่ีตอ้งใชค้นป่ันตั้งแต่ 2-4 คน เพรำะมีมอเตอร์ไฟฟ้ำช่วยในกำรขบัเคล่ือน ท ำให้เหน่ือยเกินไป ส ำหรับกำรป่ันจกัรยำน Rail Bikeใช้
ระยะเวลำประมำณ 30 นำที ทุกคนจะเร่ิมสตำร์ทออกจำกจุดเดียวกนั จำกนั้นเจำ้หนำ้ท่ีจะปล่อยให้ป่ันจกัรยำนไปทีละคนั โดยให้มีระยะห่ำงกนัประมำณ 20 เมตร 
ระหวำ่งเส้นทำงทุกท่ำนสำมำรถชมธรรมชำติท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมน้ำนำชนิด 

4. AQUA PLANET : (20,000 วอน) พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ำ หรือ Aquarium ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย เป็นสถำนท่ีอีกแห่งหน่ึงท่ีไม่ควรพลำดเม่ือไดม้ำเยอืนเกำะเชจู 
เพรำะท่ีน่ีเป็นทั้งศูนยก์ลำงกำรเรียนรู้ทำงทะเล ควำมรู้เก่ียวกบัธรรมชำติและส่ิงมีชีวิตใตท้ะเลท่ีจดัแสดงไดน่้ำสนใจ และสวยงำม ภำยในมีตูป้ลำจ ำนวนมำกตั้งแต่ขนำด
เล็กจนถึงขนำดใหญ่มหึมำอลงักำร ชวนต่ืนตำต่ืนใจอยำ่งยิง่ นอกจำกน้ี มีกิจกรรมและกำรแสดงของสตัวน์ ้ ำให้ชมอยำ่งเพลิดเพลินอีกดว้ย อำทิเช่นกำรให้อำหำรนก
เพนกวินตวันอ้ย ท่ีต่ำงกรูกนัมำรับอำหำรอยำ่งคึกคกั ลีลำตำมธรรมชำติอนัน่ำรักจะท ำให้คุณหลงรักเพนกวินโดยไม่รู้ตวั และมีฉลำมวำฬเป็นไฮไลทข์องพิพิธภณัฑแ์ห่ง
น้ี ท่ำนสำมำถดูกำรให้อำหำรปลำฉลำมสุดระทึก ท่ีนกัประดำน ้ำตอ้งใชท้กัษะและควำมสำมำรถพิเศษ ซ่ึงจะท ำให้คุณต่ืนตำต่ืนใจตลอดเวลำ   

 
 
 
 



 
 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองที่น่ัง  
   1. รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงินเตม็จ ำนวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
      รำคำปกติช ำระเงินมดัจ ำ***   ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
   2. ส่วนท่ีเหลือช ำระเตม็จ ำนวนก่อนออกเดินทำง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช ำระยอดเงินส่วนท่ีเหลือตำมเวลำท่ีก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธ
กำรจ่ำยเงินไม่วำ่กรณีใดๆ ใหถื้อวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิในกำรเดินทำงกบัทำงบริษทั 
ราคานี้รวม 
-   ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ตำมท่ีระบุในรำยกำร ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่ำอำหำรทุกม้ือ ตำมท่ีระบุในรำยกำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
-   ค่ำท่ีพกัระดบัมำตรฐำน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน)  
-  ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเท่ียวตำมรำยกำร / ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระท่ำนละ 20 กก. /1ช้ิน 
-   ค่ำหวัหนำ้ทวัร์ผูช้  ำนำญเส้นทำง น ำท่ำนท่องเท่ียวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนำ้ทวัร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ (เอกสำรขอเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น) 

อตัราค่าบริการ 

พเีรียตเดนิทาง ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

มีนำคม  : 3-6,4-7,5-8,10-13,11-14,12-15,17-20,18-21,19-22,24-27 10,800.-/คน 

4,900.- 

มีนำคม  : 2-5,6-9,9-12,13-16,16-19,20-23,23-26,25-28 11,100.-/คน 

มีนำคม  : 1-4,7-10,8-11,14-17,15-18,21-24,22-25,26-29 11,400.-/คน 

มีนำคม  : 27-30 11,700.-/คน 

มีนำคม  : 28-31,29-1 เม.ย,30-2 เม.ย,31-3 เม.ย. 12,000.-/คน 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

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) หากลูกค้าเป็น

นักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอ

ความร่วมมือจากลกูค้าปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ี

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลกูค้าจะต้องเป็น

ผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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ราคานี้ไม่รวม 
-   ค่ำธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 800 บำท หรือ 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริป 

-   ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง, ค่ำโทรศพัทส่์วนตวั, ค่ำซกัรีด, มินิบำร์ในหอ้ง, รวมถึงค่ำอำหำร และ เคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรำยกำร 
(หำกท่ำนตอ้งกำรส่ังเพ่ิม กรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร์แลว้จ่ำยเพ่ิมเองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระ ท่ีหนกัเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   ค่ำวซ่ีำส ำหรับพำสปอร์ต ต่ำงดำ้ว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3) ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยู ่4) ส ำเนำทะเบียนบำ้น
(ถำ้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝำก(ถำ้มี) 6) รูปถ่ำยสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทำงเตรียมเอกสำรและด ำเนินกำรยืน่วซ่ีำดว้ยตนเองเท่ำนั้น  (ส ำหรับหนงัสือเดินทำงต่ำง
ดำ้ว เจำ้ของหนงัสือเดินทำงตอ้งท ำเร่ืองแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีำ) 
-  ค่ำอำหำรท่ีลูกคำ้รับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจำกท่ีโปรแกรมก ำหนด หำกลูกคำ้ไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรท่ีทำงทวัร์จดัให ้
กรุณำเตรียมอำหำรส ำเร็จรูปส่วนตวัส ำรองมำดว้ย 
 
กรณียกเลิกการเดนิทาง 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30  วนัข้ึนไป ยดึมดัจ ำ 
- ยกเลิกกำรเดินทำงไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

(รำคำโปรโมชัน่ไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทำงและผูเ้ดินทำงไดใ้นทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำงได*้** 

กรุ๊ปท่ีเดินทำงตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน หรือผำ่นตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
-           จ  ำนวนผูเ้ดินทำง ขั้นต ่ำ ผูใ้หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 5 วนัก่อนกำรเดินทำง 
-           รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรับนกัท่องเท่ียวชำวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นกัท่องเท่ียวต่ำงประเทศช ำระเพ่ิมท่ำนละ 3,000 บำท) 
 -         เท่ียวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเท่ียว สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
-           หนงัสือเดินทำง ตอ้งมีอำยเุหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพ่ือท่องเท่ียว เท่ำนั้น (หำกหนงัสือ
เดินทำงเหลือนอ้ยกวำ่ 6 เดือนท ำใหไ้ม่สำมำรถเดินทำงไดท้ำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อจลำจล ภยัธรรมชำติ หรือ
กรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หนำ้ท่ีกรมแรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำม
รับผดิชอบของบริษทัฯ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะ
ค่ำใชจ่้ำยทุกอยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดินทำงแลว้ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำก ควำมประมำทของตวั
นกัท่องเท่ียวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีท่ีท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          กำรติดต่อใดๆกบัทำงบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมำย ฯลฯ ตอ้งท ำในวนัท ำกำรของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลำ 09.00 น. - 18.00 
น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำว และวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆ ถือวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังำน  ไม่มีอ  ำนำจในกำรใหค้  ำสัญญำใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ  ำนำจขอบริษทัก ำกบัเท่ำนั้น 
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-           หำกท่ำนท่ีตอ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมท่ีเจำ้หนำ้ท่ีทุกคร้ังก่อนท ำกำรออกตัว๋ เพ่ือป้องกนัปัญหำ
เท่ียวบินล่ำชำ้ เปล่ียนแปลงไฟลท์บิน กำรยกเลิกไฟลท์บิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทำงกรณีเกิดกำรผดิพลำดจำกสำยกำรบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบ
ล่วงหนำ้ซ่ึงอยูเ่หนือกำรควบคุมของทำงบริษทั ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบและคืนค่ำใชจ่้ำยใหใ้นทุกกรณี 
-           ถำ้ลูกคำ้ไม่เขำ้ร้ำนคำ้ชอ้ปป้ิงตำมท่ีโปรแกรมก ำหนด ทำงแลนดป์รับเงินค่ำเขำ้ร้ำนช็อปร้ำนละ 100,000 วอน หรือเป็นเงินไทย3,500 บำท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยูก่บัหอ้งวำ่ง ณ วนัเขำ้พกั และโรงแรมท่ีเขำ้พกั ไม่สำมำรถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถำ้ลูกคำ้มีควำมประสงคข์อแยกตวัจำกทวัร์หรือกำรท่องเท่ียวกบัคณะ ทำงแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บำท/ท่ำน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิกำรตดัหอ้งพกัส ำหรับผูท่ี้ไม่เดินทำง ผูร่้วมเดินทำงไม่สำมำรถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับลูกคำ้ท่ีเดินทำงท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้ว
ทั้งหมด 

 

กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจอง 


