
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 13564 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

โปรแกรมเดนิทาง 
หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน  - สะพานเดินทะเล  - นัง่กระเชา้ลอยฟ้า  - ปูซานทาวเวอร์  - ดิวต้ีฟรี  -ยอดเขา ซองซาน 

อิลจุลบง  - ซอพจิโกจิ  - ศูนยน์ ้ ามนัสนเขม็แดง  - ชมดอกไฮเดรนเยีย  - ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหวัมงักร  - 

ดาวทาวน ์- ศูนยร์วมเคร่ืองส าอางค ์ - วดัแฮดง ยงกงุซา  - ร้านสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน   

ก ำหนดกำรเดินทำง 14 มิถนุำยน – 30 มิถนุำยน 2562 

 

 

 



 
 

 

 

19.30-21.30  น คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ  

EASTAR JET  หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ……. ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข …… โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯ

คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสาร 

 

 

 

 

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

22.50 – 01.00 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE922   

  *สงวนสิทธ์ิกำรเปล่ียนแปลงสำยกำรบิน เท่ียวบินโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

*สำยกำรบิน LOW COST ไม่เสริฟอำหำรบนเคร่ือง น ้ำหนักกระเป๋ำ 15 กิโลกรมั /ท่ำน/1ช้ิน 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  

 

ขอ้แนะน า  ถา้ตอ้งการน าของเหลวขึน้เครือ่งใส่กระเป๋าถอืตดิตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมปีรมิาณไมเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ (รวมกนัไม่

เกนิ 1 ลติร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงทีโ่ปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถุงขึน้ไปเพยีงใบเดยีวเท่านัน้ การน าผลติภณัฑข์องสดที่

ท าจากสตัวไ์มว่่าเนื้อหม ูเนื้อววั ผกั ผลไมส้ด ไมอ่นุญาต ใหน้ าเขา้ประเทศเพือ่ป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีค่าปรบั 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 

 

06.30-08.30 น. เดนิทางถงึสนามบินนานาชาติกิมแฮ  เมอืงปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรบัเวลาของท่านให้เรว็ขึ้น     

2ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาท้องถิน่ของประเทศเกาหลใีต)้  

ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร   ขอตอ้นรบัทุกท่านสูเ่มอืงปซูาน    

จากนัน้พาท่านสู่ หมู่บ้ำนวฒันธรรมคมัชอน (Gamchoen Culture Village) หรอืเรยีกว่า 

“Korea’s Santorini (ซานโตรน่ีิเกาหล)ีโดยชื่อเรยีกน้ีมาจากลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บ้าน

วฒันธรรมคมัชอน หมู่บ้านที่ตัง้อยู่บนเนินเขา เรียงตัวสลบักันไปมาสีสนัสดใส ในอดีต

หมูบ่า้นน้ีเคยเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของของผูล้ี้ภยัสงครามเกาหล ีจนในปี 2009 รฐับาล  เกาหล ีได้

ส่งเสรมิการท่องเที่ยวมกีารพฒันาปรบัปรุงทศันียภาพ ให้น่าอยู่มากยิง่ขึน้ โดยปรบัเปลี่ยน

หมู่บ้านคมัชอนใหม้สีสีนัโดดเด่นดว้ยการทาส ีวาดภาพ ตามก าแพงและตวับ้าน ใหดู้สดใส 

น่ารกั บ้านเรอืนหลายหลงัเปลี่ยนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่บางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า ทัง้

สนิค้าพื้นเมอืง สินค้าสมยัใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดงัจากซีรี่ย์เรื่อง Running 

Man ที่มาถ่ายท าที่น่ี จงึท าใหห้มู่บ้านวฒันธรรมคมัชอนแห่งน้ีเป็นที่รูจ้กัมนีักท่องเที่ยวชาว

เกาหลแีละต่างประเทศมาเทีย่วกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาท่านชม สะพำนเดินทะเล หรือ Sky Walkway  อยูใ่นบรเิวณของ ชายหาด

ซองโด (Songdo Beach)    ซองโด (Songdo)นัน้แปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดน้ีมป่ีา

สนอยูบ่รเิวณปลายสุดของหาด สะพานเดนิทะเล เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแหง่ใหม ่ซึง่ถอืวา่

เป็นแลนดม์ารค์ของหาดซองโดเลยทเีดยีว ตวัสะพานยื่นออกไปในทะเลเปรยีบเสมอืนเรา

เดนิอยูบ่นทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพืน้ของสะพานสามารถ

มองเหน็น ้าทะเลผา่นกระจกนิรภยั สกายวอรค์จะมลีานหนิใหญ่ๆ ใหถ้่ายรปูบรรยากาศ

และสองขา้งทางมองเหน็ววิทวิทศัน์สวยงาม  นอกจากน้ียงัเป็นทีถ่่ายท ารายการ เช่น We 

Got Married ท าใหเ้ป็นทีนิ่ยมอยา่งมากส าหรบัคนเกาหลี 

 

จากนัน้พาท่านนัง่ กระเช้ำลอยฟ้ำ Busan Air Cruise  ซึง่จะพาทุกท่านไดส้มัผสักบัทวิทศัน์

ชายฝัง่ทะเลใตท้ี่  สวยงามของประเทศเกาหลใีต้แบบ 360 องศากบักระเชา้ลอยฟ้า Busan Air 

Cruise  นบัว่าเป็นแลนดม์ารค์ใหม่ล่าสดุในเมอืงปซูาน เปิดบรกิารเมื่อวนัที ่21 มถิุนายน 

2560 ทีผ่า่นมา ทีบ่รเิวณหาด Songdo ระยะทางของ Busan Air Cruise มรีะยะทางยาวถงึ 

1.62 กโิลเมตร ใช้ระยะเวลาขา้มฝัง่ตะวนัออกมายงัฝัง่ตะวนัตก จาก Songnim Park มา 

Amnam Park ไดภ้ายใน 8 นาทเีท่านัน้ และมคีวามสงูจากพืน้ถงึ 86 เมตร ท าใหม้องเหน็ววิ

ของหาดซองโดไปถงึเกาะยองโดไดอ้ยา่งสวยงาม  

(หมายเหตุ นัง่กระเชา้ลอยฟ้า หรอื Cable Car ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละวนั) 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง หมู่บ้ำนวฒันธรรมคมัชอน - สะพำนเดินทะเล - กระเช้ำลอยฟ้ำ – ปซูำนทำวเวอร ์- ดิวต้ีฟรี 

 

 



 
 

กลางวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอเดง้ เบคอนหมู 

รวมกนัไว ้ในหมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แล้วตม้จนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน กจ็ะ

น าอุดง้ลงตม้อกีครัง้ จะทานพรอ้มกบัขา้วสวย หรอือุดง้กไ็ด ้เมนูชาบูชาบู ถอืไดว้า่เป็นรายการอาหารที่ขาดไมไ่ดใ้น

โปรแกรมทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิองน ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรส

จดัหน่อย กส็ามารถขอน ้าจิม้เกาหล ีเตมิเพิม่รสชาติ 

จากนัน้พาท่านชมววิเมอืง ณ ปซูำนทำวเวอร ์(Busan Tower) ตัง้อยูใ่น สวนยองดซูาน 

(Yongdusan Park) เป็นอุทยานแหง่ชาต ิตัง้อยูบ่นเนินเขาใจกลางเมอืง เป็นสถานที่พกัผอ่น

หยอ่นใจ หอคอยน้ีสงูประมาณ 120 เมตร ถอืเป็น  Landmark ส าคญัของเมอืง ส าหรบัชัน้

แรกของหอคอย เป็นบรเิวณขายของทีร่ะลกึ และงานหตัถกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีเช่น  

พวงกุญแจ, เครื่องปัน้ดนิเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆอกีมากมายคนทีม่าเทีย่วทีน่ี่สว่นมากจะเป็น

คูร่กั ทัง้ชาวเกาหลแีละนักท่องเทีย่วต่างชาต ิคูร่กัส่วนมากจะเตรยีมกุญแจมาคลอ้งตรงทีร่าว

ระเบยีงรอบฐานของหอคอย  เพราะมคีวามเชื่อวา่คู่รกัทีไ่ดม้าคลอ้งกุญแจทีน่ี่จะรกักนั

ยาวนานตลอดไป (ราคาไมร่วมคา่กุญแจ,ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิต์) สว่นดา้นบนสดุของหอคอยเป็น

จดุส าหรบัชมววิทวิทศัน์ของเมอืงปูซานแบบพาโนรามา่ 360 องศา 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีดิวต้ีฟรี ( Duty Free Shop) ทีน่ี่มสีนิคา้ปลอดภาษี

ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500  ชนิด  น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิา 

เครื่องประดบั หลากหลาย  แบรนดด์งั อาทเิช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis  

 

ออกเดนิทางจากสนามบนิกมิแฮ-สนามบนินานาชาตเิชจู 

 

เดนิทางจากสนามบนิกมิแฮ เมอืงปซูาน สูส่นามบนินานาชาตเิชจ ู ดว้ยเทีย่วบนิในประเทศโดยสายการบนิ EASTAR JET // 

JEJU AIR  (*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั และ ไฟลท์ภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจ้ดัท า) 

เยน็ พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารทีเ่ป็นที่นิยมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมสูามชัน้ไปยา่งงบนแผน่โลหะ

ทีถู่กเผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ พรกิไทย

ป่น เกลอื และน ้ามนังา ถงึแมว้า่ซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีส่ดุแสนจะธรรมดา คอืไมไ่ดม้กีารหมกัหรอืมี

สว่นผสมทีห่ลากหลาย แต่วา่ถา้พูดถงึรสชาตแิลว้ นบัวา่พลาดไมไ่ดเ้ลย 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 



 
 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

จากนัน้น าท่านชม ยอดเขำซองซำนอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟที่ดบัแล้ ปากปล่องภูเขาไฟที่มี

ลกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดงัที่ผูค้นมาขอพรและชมพระอาทติยข์ึน้ เป็นหน่ึงใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และ

ในจดุน้ีเรายงัสามารถดื่มด ่ากบัทอ้งฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที่สวยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจูเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยว

จากทัว่ทุกมมุโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงั

ปากปล่องภูเขาไฟที่ดบัแล้ว ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมววิที่ท่านแวะพกั 

สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั เมื่อขึน้ไปถงึดา้นบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศ

บรสิทุธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอยา่งแน่นอน 

 

จากนัน้พาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นทุ่งหญ้ากว้างติดทะเล 

สามารถเพลิดเพลินไปกบัความงามของโขดหินรูปร่างแปลกๆ รวมทัง้โบสถ์

คาทอลกิ ภาพความงดงามจงึเป็นสถานที่ดงึดูดยอดนิยมการถ่ายท าละครซีรี่ส์

เกาหล ีเรื่อง F4 เกาหล ี(BOYS OVER FLOWERS) 

 

จากนัน้พาท่านเดินทางต่อที่ ร้ำนค้ำสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่ง

ธรรมชาติ ผ่านผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศ

เกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้

เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในรา่งกาย เพื่อเพิม่ภูมติ้านทานและท า

ให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งก าลงัเป็นสิง่ที่ได้รบัความนิยมจากคนในประเทศ

เกาหลเีป็นอยา่งมาก 

กลางวนั   บรกิารท่านด้วย "แทจพีลูแบ็ก"  เป็นการน าเน้ือหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสูตรพเิศษ ก่อนน าไปผดัคลุกเคล้าพร้อม            

น ้าซุป นักท่องเที่ยวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั ผกัสด กิมจ ิ

เครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง ยอดเขำซองซำนอิลจบูง  - ซอฟจิโกจิ - ร้ำนค้ำสมนุไพรสนเขม็แดง  - ชมดอกไฮเดรนเยีย  - ยงดอูมัรอ็ค 
หรือ โขดหินมงักร - ดำวทำวน์ 

 

 



 
 

พาทุกท่านเดินทางชม ดอกไฮเดรนเยีย (HYDRANGEA FLOWER) 

ความหมายของดอกไฮเดรนเยยี บ้างกว็่าหมายถงึ “ดอกไม้เยน็ชา” เพราะ

สามารถทนกบัอากาศหนาวไดเ้ป็นอย่างด ีแต่อกีความหมายหน่ึงกค็อื “แทน

ค าขอบคณุ” หรอื  ขอบคณุทีเ่ขา้ใจ และคอยอยูเ่คยีงขา้งกนัมาตลอด ดอกไฮ

เดรนเยยีบนเกาะเชจสูว่นมากดอกเป็นสฟ้ีา มว่งอมชมพู กลิน่อายความหอม

อ่อนๆ แบบธรรมชาตขิองดอกไฮเดรนเยยีจะช่วยท าใหบ้รรยากาศอบอวนไป

ดว้ยควาสุข ความเพลิดเพลนิ มชีวิติชวีาและไม่ควรพลาดถ่ายรูปเก็บความ

ประทบัใจ (ดอกไฮเดรนเยยีจะบานสวยในช่วงเดอืนพฤษภาคม-มถิุนายน ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง) 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดูอมัรอ็ค หรือ โขดหินมงักร ที่มลีกัษณะคล้ายกบั

หวัมงักร อกีหน่ึงในมนตเ์สน่หท์างธรรมชาตขิองเกาะเชจ ูซึง่ถอืกนัว่าถ้าหากใคร

ไมไ่ดม้าเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพื่อมาดูโขดหนิมงักร ถอืว่ายงัมาไม่ถงึเกาะเชจู โขด

หนิมงักรแหง่น้ีเกดิขึน้จากการกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท าใหม้รีูปทรงลกัษณะ

เหมอืนหวัมงักร ก าลงัอา้ปากสง่เสยีงรอ้งค ารามและพยายามที่จะผุดขึน้จากท้อง

ทะเล เพื่อขึน้สู่ท้องฟ้า เป็นประติมากรรมที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานที่

แหง่น้ีเป็นทีส่นใจของนกัท่องเทีย่วเกาหลเีป็นอย่างมาก 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ ดำวทำวน์ แหล่งช้อปป้ิงสินค้าท้องถิ่น ชื่อดงั อาทิ

เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค ์เครื่องประดบั NEW BALANCE , NIKE , 

ADIDAS สมัผสัประสบการณ์ช้อปป้ิงที่เร้าใจที่สุดของคุณ (หมายเหตุ :ชอ็ปป้ิง 

ดาวทาวน์เชจ ู/ ดาวทาวน์ปซูาน ขึน้อยูก่บัไฟลท์ภายใน) 

 

 

 

เยน็ พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนู ซฟู๊ีดน่ึง สไตลเ์กาะเชจ ู เมนูป้ิงย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุ้ง ทางเกาะเชจูขึน้ชื่อดว้ย

อาหารทะเลสดๆ อยากใหทุ้กท่านไดล้ิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื่องเคยีงต่างๆ 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 

 

 



 
 

 

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เดนิทางจากสนามบนินานาชาตเิชจ ูสูส่นามบนิกมิแฮ เมอืงปซูาน ดว้ยเทีย่วบนิในประเทศโดยสายการบนิ EASTAR JET // 

JEJU AIR  (*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั และ ไฟลท์ภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจ้ดัท า) 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องส ำอำงค ์Midam Cosmetic ประเภทเวช

ส าอางค์ที่หมอศลัยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย   เช่น ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า 

เครืองส าอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee 

Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียงัมคีรมีที่โด่งดงั  อาทเิช่น ครมีเมอืกหอยทาก , เซรัม่พษิง ู

, ครมีโบทอ็ก , Aloevera Gel . ครมีน ้าแตก , BB Cream , etc 

จากนัน้พาท่านนมสัการพระที่ วดัแฮดง ยงกงุซำ (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวดัที่สรา้งบนโขดหนิรมิชายหาดที่

แตกต่างไปจากวดัส่วนใหญ่ในประเทศเกาหล ีที่มกัจะสรา้งอยู่ตามเชงิเขา วดัแห่งน้ีถูกสรา้งขึน้โดยพระอาจารย ์Naong เมื่อปี 

1376 ในช่วงรชัสมยัของกษตัรยิ ์Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนัน้ในปี 1970 ไดม้กีารบูรณะดว้ยความพถิพีถินัเพื่อใหค้งไว้

ซึง่เอกลกัษณ์และความงดงามแบบดัง้เดมิ จากประตูซุ้มมงักรสทีองอร่าม ลอดผ่านอุโมงคข์นาดเลก็ ไปสู่ทางเดนิบนัไดหนิ 108 

ขัน้ เป็นจดุชมววิความงดงามของทะเล บรเิวณวดัประดษิฐานพระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิอ์งคส์ดี า ตัง้ตระหง่านอยู่บนโขดหนิ ทางเดนิ

เป็นสะพานทีท่อดยาวเขา้สูบ่รเิวณตวัวดั ประกอบไปดว้ยวหิารและศาลาเรยีงรายลดหลัน่กนัไปตามโขดหนิ โดยบรเิวณดา้นหน้า

ของวหิารหลกั มเีจดยีส์ูง 3 ชัน้ และสงิโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศรา้ และความสุข นอกจากน้ี 

ภายในวดัประดษิฐาน    เจา้แม่กวนอมิ, พระสงักจัจายน์องคส์ทีองอร่าม, ศาลาราย วดัแห่งน้ีเป็นสถานที่ศกัดิส์ทิธิค์ู่บ้านคู่เมอืง

ของคนปซูาน เป็นสถานทีท่ีเ่หล่าพทุธศาสนิกชนเกาหล ี

กลางวนั      พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่น้ีประกอบไปดว้ย ไก่

ชิน้โต วุน้เสน้เกาหลน้ีีมลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคล้ากบัซอสสตูรเฉพาะ 

เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใช้กรรไกรตดัเสน้และไก่ฉับๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองต้องตดิใจ 

จากนัน้น าท่านชม ร้ำนสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมกีารจด

ลิขสทิธิเ์รยีบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรยีกว่า 

ผลไม้ทอง มรีสเปรี้ยว ดสี าหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมล็ด

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง ศนูยร์วมเครื่องส ำอำงค ์- วดัแฮดง ยงกงุซำ - ร้ำนสมนุไพร  - ร้ำนละลำยเงินวอน 

 

 



 
 

ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั  หรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ 

ซึง่ยงัสง่ผลดตี่อสขุภาพรา่งกายของท่านเอง 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ร้ำนละลำยเงินวอนหรือ Supermarket ที่น่ีมขีนม  พืน้เมอืง

เกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลต็สม้ กมิจ ิสม้อบแหง้ มาม่า        วุน้

เส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กระทะ  ลูกบอลซักผ้า  

เครื่องส าอางค์ชัน้น า Etude , Skinfood  และของฝากของที่ระลกึมใีห้ท่านได้เลอืกซื้อ

มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจกุล่องตามเงื่อนไขของรา้น 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสูส่นามบนิกมิแฮเพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ   

17.30 – 20.30 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE921 พรอ้มความประทบัใจ 

21.30 – 00.05 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ และขอใหท้่านถงึบา้นอยา่งปลอดภยั 

********************************************************************************************** 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการ

เดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุ

งาน การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยูเ่หนือการควบคมุของบรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะสง่ผล

กระทบใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบุในโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ คา่

เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส และค่าใชจ้่ายทีลู่กคา้และบรษิทัจา่ยไปแล้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมอืงประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการ

บิน เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปดว้ยวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันั้นตั้งแต่

วันที ่1 มนีาคม 2561 โปรแกรม BUSAN&JEJU SPECIAL ทางแลนด์เกาหลจี าเปน็ต้องเกบ็ค่าประกนัเพื่อให้ลูกค้าไป-

กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ เปน็จ านวนเงนิ (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเปน็นกัท่องเที่ยวจริงๆ 

เดนิทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรับเงินประกนันี้คนืเตม็จ านวน 

ดังนัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตามเงือ่นไขดังกลา่ว  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินประกนักรณลีุกค้าไม่

ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหนา้ที่ตม.เกาหล ีกกัตัวไม่ให้เดนิทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิข้ึนในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับ

ประเทศไทย ลกูค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ช่ัวโมง ทางทวัร์

ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมอืง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดนิทางไปพบกับคณะ

ทัวร์ด้วยตนเอง และไมส่ามารถเรียกร้องค่าเดนิทางจากทัวร์ได ้เพื่อความเปน็ระเบียบและคณะไดท้่องเที่ยวอย่างเต็ม

เวลา ขออภัยในความไม่สะดวก 



 
 

‼ส าคัญ‼ 

เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านอย่างละเอียด เพื่อประกอปการตัดสนิใจ 

ทัวร์เกาหลีนีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ มเีงื่อนไขและข้อจ ากดัเป็นกรณีพิเศษดังนี้ 

กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆ โดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของท่าน และประกอบการตัดสินใจซื้อทัวร์

เกาหลีโปรโมช่ัน 

1. ทวัร์เกาหล ีSuper save นี้ เป็นรายการแบบ Join tour มีตัวกลางในการจดัทวัร์ 

2. ทุกคณะทัวร์จะไม่มีทัวรล์ีดเดอร์ที่เดนิทางไปพร้อมกับคณะ แต่มีเจ้าหน้าทีส่่งทัวร์ที่สนามบิน 

เพื่อแนะน าขั้นตอนและรายละเอียดการนดัหมายต่างๆ และแจกเอกสารการเดนิทาง และมีไกด์รอรับ

อยู่ที่เกาหล ี

3. อาจมกีารเรียกเก็บเงินประกัน 5,000-10,000 บาท (วัตถุประสงค์คือเพื่อปอ้งกันการโดดกรุ๊ป

ทัวร์) และจะได้รับเงนิคืนหลังจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัภายใน 7-14 วัน 

4. ทัวร์เกาหลนีีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ ที่เราได้ท าการดีลราคาต๋ัวเคร่ืองบนิกบัสายการบนิ Low 

Cost เกาหล ีหลายสายการบิน เช่น T Way, East star และอ่ืนๆ ได้ในราคาต่ ามาก จึงท าโปรโมช่ัน

ทัวร์ราคานี้ได ้

5. จากสญัญาของสายการบิน แต่ละกรุ๊ปที่ออกเดินทางอาจจะใช้สายการบนิทีแ่ตกต่างกัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือสายการบิน ก่อนเวลาเดนิทางไม่นาน 

ซึ่งอาจมีผลท าให้ 

**เกดิการเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายทีส่นามบนิได ้2-5 ชม.** 

หรือ **มีการเปลี่ยนเที่ยวบนิ / เมืองทีเ่คร่ืองบินลงจอด** 

กรุณาเผ่ือเวลาเดินทาง โดยเฉพาะท่านที่ต้องเดนิทางมาจากต่างจังหวดั 

6. ท่านอาจได้รับใบนัดหมายก่อนเดนิทางเพียง 1-2 วัน (โดยโปรแกรมปกติจะเป็น 2-3 วัน ก่อน

การเดินทาง) 



 
 

7. นอกจากนี ้การเดินทางโดยสายการบิน Low cost เกาหล ีอาจเกิดกรณี "เรียกที่คืน" จากบาง

สาเหตุ เช่น การเปลี่ยนขนาดเคร่ืองบิน หรือเพื่อน าทีน่ั่งไปใช้กับกรุ๊ปของคนเกาหลี ซึง่สายการบิน

อาจจะแจ้งก่อนวันเดินทางเพียง 2-4 วันเท่านั้น 

***เหตุการณ์ไมส่ะดวกเหลา่นี้ ไม่ได้เกิดข้ึนบ่อย แต่อาจจะเกดิข้ึนได ้หากเกดิเหตดุังกล่าวขึน้ ทาง

บริษัทจะพยายามอย่างสดุความสามารถ ในการหาทัวร์ทดแทนในวันที่ใกล้เคียงที่สุด (ซึ่งอาจมี

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างเกิดข้ึน) หรือ คืนเงินเต็มจ านวน เราไม่สามารถรับผิดชอบในเร่ืองของ "การแลก

เงินคนื" หรือ "ค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณท์่องเทีย่ว" หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ไดค้่ะ*** 

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือข้อจ ากัดของทวัร์เกาหลีต้นทุนต่ า นอกเหนือจากทัวร์ดังกล่าว บริษัทยังมี

ทัวร์เกาหล ีราคาปานกลางให้ท่านพิจารณา ซึ่งค่อนข้างแน่นอนในการเดินทางมากกว่า แต่ราคา

จะสูงกว่าราวๆ 3,000-8,000 บาท เนื่องจากใช้สายการบิน Air asiaX, การบินไทย หรือ Korean 

air เปน็ต้นคะ ส าหรับลกูค้าต้องการความแน่นอน เรามีให้เป็นตัวเลือกค่ะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ราคาปกติ เดก็ไม่เสริมเตียง 
ราคาโปรโมชัน่ 

( 8 ท่ีแรกเท่านัน้) 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

มถุินายน  : 16-19 , 17-20 , 18-21 , 23-26 , 24-27 ,    

25-28 , 30-3 ก.ค. 
13,300.-/คน 10,300.-/คน 

4,900.-/คน มถุินายน : 19-22 , 26-29 13,600.-/คน 10,600.-/คน 

มถุินายน   : 14-17 , 15-18 , 21-24 , 22-25 ,        

28-01 ก.ค. , 29-02 ก.ค. 
13,900.-/คน 10,900.-/คน 



 
 

เง่ือนไขกำรให้บริกำรกรณีส ำรองท่ีนัง่  
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

 
 



 
 

 
หมำยเหต ุ: ขอสงวนสิทธ์ิรำคำโปรโมชัน่ส ำหรบั 

1. ลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วตวัจรงิ ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้  
2. ลกูคา้ทีเ่คยเดนิทางท่องเทีย่วประเทศเกาหลใีตแ้ลว้เท่านัน้ (อา้งองิพาสปอรต์เก่าได)้ 
3. ลกูคา้ทีไ่มเ่คยเดนิทางเขา้เกาหลใีต ้ลกูคา้ตอ้งมวีนัออกพาสปอรต์ไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง (กรณลีกูคา้มเีล่มเก่าสามารถ

น าแสดงกบัเจา้หน้าที)่ 
หมำยเหต ุ:กรณีลกูค้ำท่ีพำสปอรต์ใหม่หรือสุ่มเส่ียงท่ีจะไม่เดินทำงกลบัพร้อมคณะ ขออนุญำติใช้รำคำเตม็ ณ วนัเดินทำง
เท่ำนัน้) 
รำคำน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครือ่งบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-   ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
            (กรณมีกีารเคลมประกนัเอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 



 
 

รำคำน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

-   ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ เครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่
นอกเหนอืรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณอีอกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-           ค่าวซ่ีาส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4) 
ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนินการยืน่วซ่ีาดว้ยตนเอง
เท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไมส่ามารถรบัประทานอาหารที่
ทางทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูส่วนตวัส ารองมาดว้ย 
กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

(รำคำโปรโมชัน่ไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทำงและผูเ้ดินทำงได้ในทกุกรณี ) 
ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำงได้*** 

กรุป๊ท่ีเดินทำงต้องกำรนัตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน หรือผำ่นตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัรท์ัง้หมด 

หมำยเหตุ 
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง 
-           ราคานี้เป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างประเทศช าระเพิม่ท่านละ 
3,000 บาท) 
 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์
ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน้่อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่ว เท่านัน้ 
(หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 
ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณทีีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ
ต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง
มือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความประมาท
ของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบรษิทัดงันี้ วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 
09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจขอบรษิทัก ากบั
เท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครือ่งบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เพือ่
ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณเีกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนด์ปรบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไมส่ามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการทอ่งเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 



 
 

-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่มเ่ดนิทาง ผูร้่วมเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรบัในเง่ือนไข 
ข้อตกลงต่ำงๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
 
 
 

   
 

  

กรณุาอ่านเงือ่นไขการจองทวัรต์ามทีร่ะบุในรายการขา้งตน้ 
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนท าการจอง 


