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ก ำหนดกำรเดินทำง 01 มีนำคม – 28 พฤษภำคม 2561 

โปรแกรมเดนิทาง 
ฮลัโหลคติตีเ้ชจ ู– พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค – น ้าตกซอนจยีอน – วดัซนับงัซา – ภูเขาซองอคั  

ปัน่จกัรยาน Rail Bike  - รา้นคา้สมุนไพรสนเขม็แดง  - พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า  - ปล่องภูเขาไฟซองซานอลิจบูง  -  

หมู่บา้นวฒันธรรมซองอบึ – ทุ่งดอกยเูช หรอื ซอพจโิกจ ิ -– ชายหาดวอลจองร ี -  ยงดอูมัรอ็ค -  

รา้นคา้สมุนไพร  -  ซุปเปอรม์ารเ์กต็  - ศนูยเ์ครื่องส าอาง  -  ศนูยโ์สม  - ดวิตีฟ้ร ี - ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู
  

   

 

23.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ EASTAR 

JET (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ .....  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข .....  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯ

คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 
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02.35-03.05 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ ZE552 นบัเป็นสายการบนิน้องใหม่

ภายใตก้ารจดทะเบยีนประเทศเกาหลใีตท้ีเ่พิง่เขา้มาบนิในตลาดไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็นสายการบนิคณุภาพใชเ้วลา 

6 ปี ในการเตบิโต มเีทีย่วบนิทัง้ในประเทศเกาหลแีละต่างประเทศ ใชเ้ครื่องบนิทีม่รีะบบเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม มกีาร

พฒันาดา้นระยะทางการบนิ และประสทิธภิาพในการใช้น ้ามนัเชือ้เพลงิอยา่งดเียีย่ม 

 

 

 

09.30-10.30  น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิชจู เป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่ 3 ของเกาหลใีต้ รองจากท่าอากาศยาน

นานาชาตอินิชอน และท่าอากาศยานกมิโป ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พา

ท่านเดนิทางสู ่  เกาะเชจ ูซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนมรดกโลก (กรณุาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รง

กบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี 

 

 

 

พาท่านมุง่หน้าสู่ ฮลัโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถานที่จดัแสดงเรื่องราวเกี่ยวกบัคติตี้ หลาก

หลายเวอรช์ัน่  รวมทัง้สิง่ของเครื่องใชท้ีเ่ป็นคติตีท้ ัง้หมดรวบรวมไวท้ี่น่ี พรอ้มเรื่องราวและประวตัคิวามเป็นมา ภายใน

มรีา้นขายของทีร่ะลกึน่ารกัๆ มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ตดิไม้ตดิมอื เช่น ทีค่าดผม รม่ สมดุ หมอน ตุ๊กตา และ

ชอ็กโกแลต รบัรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน อกีทัง้ยงัมคีติตีค้าเฟ่ ซึง่เป็นรา้นกาแฟตกแต่งอยา่งน่ารกั

เหมาะส าหรบัการถ่ายภาพ ภายในรา้นมจี าหน่ายเคก้หลายรสชาต ิ  ไอศกรมีโยเกริต์ และกาแฟ รสชาตอิรอ่ยทีไ่มค่วร

พลาด 

 

 

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้น ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำก

สตัวไ์ม่ว่ำเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ให้น ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง    ฮัลโหลคติตีเ้ชจู – พพิธิภณัฑ์ชาโอซุลลอค – น า้ตกซอนจยีอน – วดัซันบงัซา – ภูเขาซองอคั 
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พาท่านเดนิทางสู่ ไร่ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ได้รบัของขวญัจากธรรมชาติ ท าให้เป็นที่ปลูกชาเขียว

คุณภาพสูง ที่ส่งผลิตภณัฑ์ชาเขยีวส่งออกไปขายทัว่โลก เป็นสถานที่จดัแสดงประวตัิและวฒันธรรมการชงชา    อนั

หลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรูปจากชานานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรบัซื้อเป็นของฝาก 

มคีกุกีช้าเขยีว ซุปชาเขยีว แผน่มาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพู เป็นต้น ภายในยงัมคีาเฟ่ที่จ าหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและ

เยน็ ไอศกรมี ชาเขยีว และโรลชาเขยีวที่คุณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปด้วย หอชมววิซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้

สมัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลใีต้ รวมทัง้ถ่ายภาพที่ระลึกกบัถ้วยชา ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์

ของไรช่าเขยีวทีน่ี่ 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่น้ีประกอบไปดว้ย ไก่ชิ้น

โต วุ้นเส้นเกาหลีน้ีมลีกัษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผดัคลุกเคล้ากบัซอสสูตร

เฉพาะเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ น ้าตกซอนจียอน น ้าตกที่ไหลลงจากหน้าผา

หนิน้ีท่านสามารถมองและจินตนาการเห็นออกเป็นรูปต่างๆ ท าให้เกิด

เสียงราวกบัฟ้าคะนอง สายน ้ าตกไหลลงสู่แอ่งน ้ ารวมกับแสงสะท้อน

เปรยีบได้กบัการรวมทัง้ผนืฟ้าและพืน้ดนิเข้าดว้ยกนั ดว้ยความงดงามน้ี 

ท าให้เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เพื่อถ่ายภาพ โดยมนี ้าตก

ซอนจยีอนเป็นฉากหลงัภาพถ่ายทีส่วยงาม 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัซา วดัแห่งน้ีตัง้อยู่บน

เขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึ้นท่านจะได้ยินเสียงพระ

สวดมนต์ ภายในวดัจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระ

ประธานที่มคีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจ ู

และชาวเกาหลใีต้ที่นับถอืศาสนาพุทธ  และรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมซึ่งหนั

หน้าออกสูท่ะเล นอกจากนัน้ยงัมรีปูปัน้พระสงักจัจายน์ ซึ่งหากไดลู้บพุง

ก็จะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะได้พบกบัวธิีการท าบุญของชาวเกาหลีใต้ที่

แตกต่างกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็นอาหาร

ส าหรบัพระสงฆ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทียนเพื่อเป็นแสง

สว่างแห่งชีวิต นอกจากนัน้ที่วดัแห่งน้ีท่านยงัจะได้ชื่นชมกับวิวทะเลที่

สวยงามของแหลมมงักรทีย่ื่นออกสูม่หาสมทุร 

พาท่านเดนิทางสู่ ภเูขาซองอคั (SONG AK)  เป็นภูเขาไฟที่สวยงามอกี1 

ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมววิท้องทะเล ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่ง
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กลางทะเลมากมาย มชีายหาดหนิรมิทะเล ชายหาดที่น่ีจะไม่ไดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสดี า น ้าทะเลสดี าแปลก

ตา เป็นจุดด าน ้ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมชี่องที่ทหารญี่ปุ่ นบงัคบัให้คนเกาหลขีุดเจาะไวต้ัง้แต่

สมยัสงครามโลก  เพื่อเอาไว้จอดเรอืแอบซ่อนไว้ส าหรบัท าลายเรอืของอเมรกิา โดยท าเป็นเรอืติดระเบิดแล้วพุ่งชน

แบบพลีชีพ ก่อนน้ีเปิดใหเ้ข้าชม แต่มเีหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมาเลยปิดไม่ใหเ้ข้าชมอีกเลย และยงัเคยเป็นสถานที่

ถ่ายท าเรื่อง "แดจงักมึ"ตอนทีถู่กเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลใีต ้

อาหารเยน็บรกิารท่านดว้ย  เมนู คาลบ ิ( Kalbi) อาหารเกาหลแีบบป้ิงยา่งทีม่ชีื่อเสยีงของเกาหล ีเป็นการน าเน้ือหมูมา

หมกักับเครื่องปรุงจนเน้ือนุ่ม แล้วจึงน าไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเน้ือนัน้จะย่า งเป็นชิ้นโต

พอสมควร พอใกลส้กุกต็อ้งใชก้รรไกรตดัเป็นชิน้พอดคี า ทานกบัเครื่องเคยีงจ าพวกผกั กระเทยีม กมิจ ิ

                                              จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ     

(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่าง

ตรงทีจ่ านวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ทีน้่อยกวา่เท่านัน้ แต่ในปัจจบุนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ RAIL BIKE JEJU เป็นแหล่งท่องเที่ยว

รูปแบบใหม่นับได้ว่าเป็นสถานที่พกัผ่อนและออกก าลังกาย Rail 

Bike คอืการปัน่จกัรยานบนรางรถไฟ เป็นรถจกัรยาน 4 ล้อที่ต้องใช้

คนปัน่ตัง้แต่ 2-4 คน มมีอเตอรไ์ฟฟ้าช่วยในการขบัเคลื่อน ไม่ท าให้

เหน่ือยเกินไป ส าหรบัการปัน่จกัรยาน Rail Bikeใช้ระยะเวลา

ประมาณ 30 นาท ีทุกคนจะเริม่สตารท์ออกจากจุดเดยีวกนั จากนัน้

เจ้าหน้าที่จะปล่อยให้ปัน่จกัรยานออกไปทีละคนั โดยให้มรีะยะห่าง

กนัประมาณ 20 เมตร ระหว่างเส้นทางทุกท่านจะได้ชมธรรมชาติที่

เตม็ไปดว้ยพนัธุไ์มแ้ละดอกไมน้านาชนิด 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเขม็แดง มหศัจรรย์

แห่งธรรมชาติ      ผ่านผลงานการวิจ ัยมากมายจากมหาวิทยาลัย

แห่งชาติโซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาลใน

กระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตนั และสามารถล้าง

สารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและท าให้อ ายุยืนแบบชาว

เกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง    ป่ันจกัรยาน Rail Bike  - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง  - พพิธิภณัฑ์สัตว์น า้  - ปล่องภูเขาไฟซองซานอลิจูบง  - 
                                            หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ  - ทุ่งดอกยูเช หรือ ซอฟจโิกจ ิ- ชายหาดวอลจองรี 
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จากนัน้พาท่านเขา้ชม AQUA PLANET พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า หรอื Aquarium ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชยี เป็นสถานที่อกีแห่ง

หน่ึงที่ไม่ควรพลาดเมื่อไดม้าเยอืนเกาะเชจู เพราะที่น่ี

เป็นทัง้ศูนยก์ลางการเรยีนรูท้างทะเล ความรูเ้กี่ยวกบั

ธรรมชาติและสิ่งมชีีวิตใต้ทะเลที่จดัแสดงได้น่าสนใจ 

และสวยงาม ภายในมตีู้ปลาจ านวนมากตัง้แต่ขนาด

เล็กจนถึงขนาดใหญ่มหึมาอลงัการ ชวนตื่นตาตื่นใจ

อย่างยิง่ นอกจากน้ี มกีจิกรรมและการแสดงของสตัว์

น ้ าให้ชมอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย อาทิเช่นการให้

อาหารนกเพนกวนิตวัน้อย ที่ต่างกรูกนัมารบัอาหาร

อย่างคกึคกั ลีลาตามธรรมชาติอนัน่ารกัจะท าให้คุณ

หลงรักเพนกวินโดยไม่รู้ต ัว และมีฉลามวาฬเป็น

ไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่งน้ี ท่านสามาถดูการให้อาหารปลาฉลามสุดระทึก ที่นักประดาน ้ าต้องใช้ทักษะและ

ความสามารถพเิศษ ซึง่จะท าใหค้ณุตื่นตาตื่นใจตลอดเวลา 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านด้วย "แทจพีลูแบ็ก"  เป็นการน าเน้ือหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน าไปผดั

คลุกเคลา้พรอ้มน ้าซุป นกัท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั 

ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม ปล่องภเูขาไฟซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟที่ดบัแล้ว           

ปากปล่องภูเขาไฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดงัที่ผูค้นมาขอพรและชมพระอาทติยข์ึน้ เป็นหน่ึ งใน 10 

สถานทีส่วยงามในเกาะเชจ ูและในจุดน้ีเรายงัสามารถดื่มด ่ากบัท้องฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที่สวยงามโดยรอบ

ของตวัเมอืงเชจู         เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยใ์หมท่างธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟที่ดบัแล้ว ระหว่างทางท่านสามารถ

หยุดแวะพกัชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพกั สามารถสมัผสัวิวทิวทศัน์และบรรยากาศที่

แตกต่างกัน เมื่อขึ้นไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมัผสักบัอากาศบริสุทธิ ์และทัศนียภาพที่

สวยงามอยา่งแน่นอน 
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จากนัน้พาท่านเยีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้านแห่งน้ีไม่ใช่เป็นแค่

หมูบ่า้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมูบ่า้นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยงัมชีาวบ้านอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของ

การสรา้งบา้นทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมลูมา้ เป็นตวัยดึกอ้นหนิและก้อนอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับ้าน 

ถา้ท่านเคยมาเทีย่วเกาหลใีตแ้ลว้เคยเหน็ไหต่างๆทีอ่ยูต่ามบ้านกจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของ

เกาหล ีแต่ส าหรบัทีเ่กาะน้ีนัน้ ไหทีว่างเรยีงรายกนัอยูต่ามบา้นเรอืนทีน่ี่จะเป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราส

เบอรร์ี่ ที่จะมเีฉพาะบนเกาะแห่งน้ี โดยชาวบ้านจะน าผลเบอรร์ี่ป่ามาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้าผึง้ และหมกัไวส้ามปี 

ก่อนที่จะน ามารบัประทานได้ รสชาติหวานอมเปรี้ยว และในสมยัก่อน เคยถูกใช้ในการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนัน้ี

กลายเป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

จากนัน้พาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป บานเหลืองอร่ามเตม็เนินเขา เป็นววิธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่

การถ่ายรูปอย่างยิง่ (ปริมาณของดอกเรปบานอาจขึ้นอยู่กบัภูมิอากาศค่ะ หรืออาจจะพาไปดูดอกซากุระบานด้วย 

ขึน้อยูก่บัภูมอิากาศและผูจ้ดัท าคะ่)   

ขอสงวนสิทธ์ิ ถ้าทุ่งดอกยเูชไม่มีจะพาท่านไปซอฟจิโกจิแทนค่ะ 
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จากนัน้พาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นทุ่งหญ้ากวา้งตดิทะเล สามารถเพลดิเพลนิไปกบัความงามของโขด

หนิรูปร่างแปลกๆ รวมทัง้โบสถ์คาทอลกิ ภาพความงดงามจงึเป็นสถานที่ดงึดูดยอดนิยมการถ่ายท าละครซรีีส่เ์กาหล ี

เรื่อง F4 เกาหล ี(BOYS OVER FLOWERS)  

 

 

 

 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู ่Woljeongri Beach (ชายหาด วอลจองรี) เป็น 1 ใน 5 ชาดหาดที่มชีื่อเสยีงบนเกาะเชจ ู

หาดทรายสทีองกบัน ้าทะเลสีฟ้าใสที่สะท้อนแสงอาทิตย์ให้เห็นประกายระยบิระยบันัน้ดูกลมกลืนกนัอย่างสวยงาม  

เป็นชายหาดที่ผูค้นเดนิทางมาเที่ยวพกัผ่อนในช่วงฤดูรอ้น บรเิวณรอบชายหาดมรีา้นกาแฟ คาเฟ่ รา้นอาหาร น่ารกั

กบับรรยากาศผอ่นคลาย สบายๆ ใหทุ้กท่านไดม้าสมัผสั 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนู ซฟู๊ีดยา่ง สไตลเ์กาะเชจู  เมนูป้ิงย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุ้ง ทางเกาะเช

จขูึน้ชื่อดว้ยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุ้กท่านไดล้ิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื่องเคยีง

ต่างๆ 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 

รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุ งรสต่างๆ กมิจ ิ

(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่าง

ตรงทีจ่ านวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ทีน้่อยกวา่เท่านัน้ แต่ในปัจจบุนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดูอมัรอ็ค หรือ โขดหินมงักร ที่มลีกัษณะคล้ายกบัหวัมงักร อีกหน่ึงในมนต์เสน่ห์ทาง

ธรรมชาติของเกาะเชจู ซึ่งถือกนัว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยอืน ยงดู

อมัรอ็ค เพื่อมาดูโขดหนิมงักร ถือว่ายงัมาไม่ถึงเกาะเชจู โขดหิน

มงักรแห่งน้ีเกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของคลื่นลมทะเล ท าให้มี

รปูทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก าลงัอ้าปากส่งเสยีงรอ้งค ารามและ

พยายามที่ จ ะผุดขึ้นจากท้อ งทะ เล  เพื่ อขึ้นสู่ท้ อ ง ฟ้า  เ ป็น

ประตมิากรรมทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานทีแ่หง่น้ีเป็นทีส่นใจของนกัท่องเทีย่วเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

 

 

วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง    ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เกต็  - ศูนย์เคร่ืองส าอาง  -  
                                        ศูนย์โสม  - ดวิตีฟ้รี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ  
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จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมกีารจดลิขสทิธิเ์รยีบร้อยแล้ว เป็น

สมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรส

เปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะ

ช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัที่สะสมอยู่ภายในผนังของตบั  หรอืไต 

ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึ่งยงัส่งผลดตี่อสุขภาพร่างกายของท่าน

เอง 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่น่ีมขีนม  พื้นเมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น 

ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลต็สม้ กมิจ ิสม้อบแหง้ มามา่        วุน้เสน้ รวมไปถงึของใช้

ในครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถ้วยใส่ขา้ว กระทะ ลูกบอลซกัผา้  เครื่องส าอางคช์ัน้น า 

Etude , Skinfood  และของฝากของที่ระลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซื้อมากมาย พรอ้มทัง้

มบีรกิารบรรจกุล่องตามเงื่อนไขของรา้น 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์Midam Cosmetic ประเภทเวชส าอางคท์ี่หมอศลัยกรรมเกาหลี

ร่วมออกแบบมากมาย   เช่น ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า เครืองส าอางค ์

หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee 

Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียงัมคีรมีทีโ่ดง่ดงั  อาทเิช่น ครมีเมอืกหอยทาก , 

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

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน า

ผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ เน้ือหมรูวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สูตรเฉพาะของแต่ละรา้น แล้วต้ม

จนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน จะทานพร้อมกบัข้าวสวย เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็นรายการอาหารที่ขาดไม่ได้ใน

โปรแกรมทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิองน ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นที่ชื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรส

จดัหน่อย กส็ามารถขอน ้าจิม้เกาหล ีหรอืน ้าจิม้สกุี ้เพื่อเพิม่รสชาติ 

จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแหง่น้ีรฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถอื

ว่าเป็นโสมที่มคีุณภาพดทีี่สุด ภายในจะมเีจ้าหน้าที่ใหค้วามรู้เกี่ยวกบัโสม

พร้อมอธบิายคุณสมบตัิและผลิตภณัฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อ

โสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติ

ผูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 
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จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี่ ดิวต้ีฟรี (Duty Free Shop) ที่น่ีมสีนิคา้

ปลอดภาษีชัน้น าให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500  ชนิด  อาทิเช่น น ้าหอม 

เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดบั หลากหลาย        แบรนดด์งั 

อาทเิช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   ฯลฯ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสนิคา้ท้องถิน่ ชื่อดงั 

บนเกาะเชจู อาทิเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอางค์ เครื่องประดบั NEW 

BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสัประสบการณ์ช้อปป้ิงที่เรา้ใจที่สุดของคุณ 

เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศทะเลใต้ 

21:30 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE551  

              เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯ

จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำรนดัหยดุงำน กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหำย

ตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลำในกำรท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม ผู ้

เดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย วำ่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยท่ีลูกคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื่องผูแ้อบ

แฝงมาเป็นนักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม 

HOT PROMOTION JEJU ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื่อให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 

บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพรอ้มกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด 

สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลกูค้าปฎิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน

ประกนักรณีลกูค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      

ลกูค้าจะต้องเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์มมี่นโยบายให้คณะ

รอ ท่านท่ีติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไมส่ามารถเรียกร้อง

ค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก 
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เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บัการยนืยนัการจอง 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

พฤษภาคม : 20-23,21-24,-22-25,23-26,26-29,27-30,28-31 10,900./คน 

4,900.- 

พฤษภาคม : 6-9,7-10,8-11,13-16,14-17,15-18,19-22,24-27,25-28 11,300./คน 

พฤษภาคม : 5-8,9-12,12-15,16-19,17-20,18-21 11,600./คน 

พฤษภาคม : 2-5,3-6,4-7,10-13,11-14 11,900./คน 

มนีาคม : 4-7,5-8 
เมษายน : 21-24,22-25,23-26,24-27 
พฤษภาคม : 1-4 

12,300./คน 

มนีาคม : 3-6,6-9 
เมษายน : 8-11,17-20,18-21,19-22,20-23,25-28,30-3 พ.ค. 

12,600./คน 

มนีาคม : 1-4,2-5,7-10,11-14,12-15,13-16,18-21,19-22 
เมษายน : 7-10,9-12 ,16-19,26-29, 

12,900./คน 

มนีาคม : 10-13,14-17 ,17-20,20-23,25-28,26-29,27-30 
เมษายน : 1-4,2-5,3-6,27-30,29-2 พ.ค. 

13,300./คน 

มนีาคม : 8-11,9-12,15-18,16-19,21-24,24-27,28-31,31-3 เม.ย. 
เมษายน : 6-9,10-13,15-18 

13,600./คน 

มนีาคม : 22-25,23-26,29-1 เม.ย.,30-2 เม.ย. 
เมษายน : 4-7,28-1 พ.ค. 

13,900./คน 

เมษายน : 11-14,14-17 16,900./คน 

เมษายน : 5-8 18,900./คน 

เมษายน : 12-15,13-16 20,900.-/คน 
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ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-   ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 700 บาท หรอื 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-   ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ 

เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-   ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถิน่ที่
อยู่ 4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนินการยื่น
วซี่าดว้ยตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวี
ซ่า) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรบัประทาน
อาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ย 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ า 
- ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี )     

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 
กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter 

Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 
หมายเหต ุ
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ทา่น (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการ
เดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างประเทศช าระเพิม่
ท่านละ 3,000 บาท) 
 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว 
เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รม
แรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก 
ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบรษิทัดงันี้ วนัจนัทร ์- วนั
ศุกร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนกัขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุด
ท าการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจขอ
บรษิทัก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออก
ตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาด
จากสายการบนิ  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนื
ค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็น
เงนิไทย3,500 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่
สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการทอ่งเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
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-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร่้วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัใน
เง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 
 

กรณุาอ่านเงือ่นไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 
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รบกวนอ่านรายละเอียดด้านล่างประกอบการตัดสินใจนะคะ 

แจ้งคุณลูกค้า... 

‼ส าคัญ‼ 

➖  ทัวร์เกาหลีตัวนี้เป็นตัว super save เนื่องจากเราดีลราคาตั๋วเครื่องบิน Low Cost ประจ าชาติของทางเกาหลีต่างๆเชน่ T 

Way, East star และอื่นๆ ไดใ้นราคาต่ ามากๆจึงท าราคานี้ได ้ 

➖  เนื่องจากสัญญาการซื้อขายกับสายการบินต้นทุนต่ าหลายสาย  ท าให้การเดินทางในแตล่ะวัน จะทราบว่าใช้สายไหนในเวลา

ก่อนการเดินทางไม่นานค่ะ จึงท าให้คุณลูกค้าอาจได้หมายเลขไฟลท์เพื่อไปชอปปิ้งคิงพาวเวอร์ล่าช้า  

➖  การเดินทางโดยสายการบนิ Low cost เกาหลี อาจโดน "เรียกที่คืน" เพ่ือน าที่นั่งไปใหก้รุ๊ปของคนเกาหลีบ้างในบางคร้ังหรือ

เปลี่ยนขนาดเครื่องบิน ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อย แต่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะ โดยบางคร้ังทางสายการบินจะบอกเราก่อนถึงวันเดินทางเพียงแค่ 
2-4 วันเท่านั้น  

***หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทางเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการหาทัวร์ทดแทนในวันที่ใกล้เคียงที่สุด(ซึง่อาจมีส่วน
ต่างเกิดขึ้นบ้าง) หรือ คืนเงินเต็มจ านวน เราไม่สามารถรับผิดชอบในเรื่องของ"การแลกเงนิคืน"หรือ"ค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์
ไปเที่ยว"ได้ค่ะ*** 

➖  บางคณะทัวร์ อาจจะไม่มทีัวร์ลีดเดอร์ เดินทางไปพร้อมกับกรุ๊ป แต่จะมไีกด์รอรับลูกทวัร์อยู่ที่สนามบินประเทศเกาหลีค่ะ เราจะ

มีเจ้าหน้าที่ไปสง่กรุ๊ปที่สนามบินสุวรรณภูมิทุกกรุ๊ปค่ะ (เป็นบางคณะเท่านั้นค่ะที่อาจไม่มีทัวร์ลีดเดอร์ จึงต้องแจ้งไว้ก่อนค่ะ) 

➖  ส าหรับท่านลูกค้าที่ต้องเดนิทางมาจากต่างจงัหวัด เราอาจจะบอกเวลาของไฟลท์บินได้ล่วงหน้าไม่นานมากนัก เนื่องจาก

รายการน้ีแต่ละวันอาจมีกรุ๊ปออกเดินทางหลายกรุ๊ป และแตล่ะกรุ๊ปอาจใชส้ายการบินที่แตกต่างกันไป ท าให้การจดัตั๋วต้องรอการ
เรียงคิวตามล าดับ ใบนัดเราจะส่งได้ราวๆ 2-3 วันก่อนเดินทาง ดังนั้นหากลูกค้าต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศล่วงหน้า 
จึงต้องเผื่อเวลาให้ลูกค้ามาถึงทันกับเวลาที่เร็วที่สุดของการเดินทางในวันนั้นค่ะ   

➖  รายการเกาหลี super save นี้ เรามีตัวกลางในการจัด และเราส่งไป join tour แต่เนื่องจากเราเป็นเอเจ้นที่ขายปริมาณมาก

ที่สุด จึงได้ราคาที่ดีกว่าและไดจ้ านวนที่นั่งเยอะกว่าที่อื่นๆ ท าให้ได้ราคา promotion เป็นส่วนมากค่ะ 

➖   มีการเรียกเก็บเงินประกัน 5000-10000 บาท จะได้รับคนืวันที่เดินทางกลับภายใน7-14 วัน เพื่อป้องกันการโดดกรุ๊ป 

ทั้งหมดที่กล่าวมาคือข้อจ ากัดของราคาเกาหลีต้นทุนต่ า ประกอบการพิจารณาซื้อ นอกเหนือจากราคาดังกล่าว เรายังมี ทัวร์เกาหลี 
ราคาปานกลางให้ท่านลูกค้าพิจารณาค่ะ ตัวนี้จะค่อนข้างแน่นอนในการเดินทาง แต่ราคาจะสูงกว่าราวๆ 3000-8000 บาทนะคะ 
เพราะใช้สายการบิน Air asiaX, การบินไทย หรือ Korean air เป็นต้นคะ ส าหรับลูกค้าต้องการความชัวร์และแน่นอน เรามีให้เป็น
ตัวเลือกค่ะ 


