
 

 

รหัสทัวร TWT1901502 

ทัวรเกาหลี WOW เชจู โซล 5 วัน 3 คืน (7C) 
ทุงดอกหญา แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค - สวนสมไรเมล็ด - ภูเขาซองอัค   

วัดซันบังซา - ชมดอกหญา สีชมพู พิงคมูลล่ี - หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ  

ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ฮงแด ช็อปปم�งสตรีท – พระราชวังถ็อกซูกุง  

ชอปปم�งที่ยานเมียงดง 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภูมิ  

22:00-23.30 น. คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิบริเวณช้ัน 4 ช้ัน
ผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน JEJU AIR  

(BOEING 737-800) หนาเคานเตอรเช็คอิน F  ใกลประตูทางเขาหมายเลข 3  โดยมี
เจาหนาท่ีจากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวย 

ความสะดวก ในเร่ืองของเอกสารของทาน  

ขอแนะนํา  ถาตองการนําของเหลวข้ึนเคร่ืองใสกระเป�าถือติดตัวจะตองบรรจุในบรรจุภัณฑ และ
มีปริมาณไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน (รวมกันไมเกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑดังกลาว ควรใสในถุงท่ี
โปรงใสและสามารถเปด-ปดไดดวย ใหนําถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเทาน้ัน การนําผลิตภัณฑของสด
ท่ีทําจากสัตวไมวาเน้ือหมู เน้ือวัว ผัก ผลไมสด ไมอนุญาต ใหนําเขาประเทศเพ่ือป�องกันโรค
ตางๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตองเสียคาปรับ 

วันที่สองของการเดินทาง    สนามบินเจจู  - ทุงดอกหญา แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภัณฑชา
โอซุลลอค  - สวนสมไรเมล็ด - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา 

02.35-03.25 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบิน
ท่ี 7C เปนสายการบินโลวคอสอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใสนา
ประทับใจ พรอมท้ังภาพลักษณที่ดี โดยมีพรีเซ็นเตอรเปนดาราช่ือดังของเกาหลี สายการบินเจจู
เปนสายการบินช้ันนําที่พัฒนาไดอยางรวดเร็วที่สุดในประเทศเกาหลีใต หลังจากการกอต้ังเมื่อป 
2005 ไดขยายตัวอยางรวดเร็วโดยการปรับปรุงราคาใหมีความยุติธรรมแกลูกคาตามคํา
เรียกรอง และยังไดมีการปฏิรูปธุรกิจทางกา บินอยางตอเน่ืองอีกดวย สายการบินเจจูไดทําให
การทองเที่ยวเปนท่ีแพรหลายจนประสบความสําเร็จ ซ่ึงกอนหนาน้ันไมเคยนําวิธีเหลาน้ีมาปฏิบัติ 
จนทําใหประเทศเกาหลีใตกลายเปนประเทศทองเท่ียวได มีเสนทางบินมากกวา 67 แหงในเมือง
สําคัญ ๆ เคร่ืองบิน B737-800 ของสายการบินเจจู ไดรับการยอมรับจากท่ัวโลก ‘ในดาน
ความปลอดภัย’ ‘และสมรรถภาพ’เปนเคร่ืองบินที่ใชมากท่ีสุดและมีช่ือเสียงในตางประเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เปนทาอากาศยานที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ของเกาหลี
ใต รองจากทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ไดถูกจัดอันดับจาก OAG วามีไฟลทหรือการจราจร
บนทองฟ�าเยอะท่ีสุดในโลก กอต้ังเมื่อป พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของทานใหเร็วข้ึน 2 
ช่ัวโมง เพ่ือใหตรงกับเวลาทองถ่ินของประเทศเกาหลี) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร พาทานเดินทางสู เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ท่ีองคการ UNESCO ใหรางวัลเกาะเชจู
เปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยทางธรรมชาติแหงใหมของโลก (THE WORLD’S NEW 7 
WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเปนเกาะที่เกิดใหมจากภูเขาไฟที่ดับแลว 

พาทุกทานเดินทางสู ทุงดอกหญา แซ พยอล โอรึม เปนภูเขาไฟท่ี
มีช่ือเสียงอีกแหงหน่ึงของเกาะเชจู  เปนสถานที่มองเห็นดาว
ประจําเมืองท่ีเปลงประกายสวยงามบนทองฟ�ายามพลบค่ําและ
เปนรูจักกันอยางแพรหลายในรายการช่ือดังอยาง Hyori's 
Home Stay ทุกทานสามารถข้ึนมาสัมผัสบรรยากาศอันสดใส 
ชมพระอาทิตยกันบนภูเขาไฟแหงน้ี ขอแนะนําวาหามพลาด
เด็ดขาดๆ นอกจากน้ีสถานท่ีแหงน้ีเปนที่จัดเทศกาล Jeju Fire 
Festival จะมีข้ึนท่ีบริเวณเนินเขา โดยจะจัดในชวงประมาณ

ปลายเดือนกุมภาพันธไปจนถึงตนเดือนมีนาคมของทุกป ท่ีน่ีจะมีการจุดไฟอยางย่ิงใหญ เพ่ือเปน
การตอนรับฤดูเก่ียวเก็บและยังเปนการอวยพรใหมีสุขภาพดีอีกดวยเพ่ือทําการเตรียมพ้ืนท่ีใน
การปลูกพืชสําหรับฤดูเก็บเก่ียวถัดไป (หมายเหตุไมไดพาไปชมงานเทศกาล) 

อาหารกลางวันพรอมเสริฟดวยเมนู จิมดัก ไกอบซีอ๊ิว เปน
เมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองด้ังเดิม จิมดักจานใหญน้ีประกอบไปดวย 
ไกช้ินโต   วุนเสนเกาหลีน้ีมีลักษณะเปนเสนแบนใหญๆทําจากมัน
ฝร่ังทําใหเหนียวนุมเปนพิเศษผัดคลุกเคลากับซอสสูตรเฉพาะเสิรฟ



 

 

พรอมขาวสวยรอนๆ  การรับประทานใชกรรไกรตัดเสนและไกฉับๆใหเปนช้ินเล็กพอดีคํา รับรอง
ตองติดใจ 

พาทานเดินทางสู พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ไดรับของขวัญจากธรรมชาติ 
ทําใหเปนที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ท่ีสงผลิตภัณฑชาเขียวสงออกไปขายทั่วโลก เปนสถานที่จัด
แสดงประวัติและวัฒนธรรมการชงชา   อันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑแปรรูปจากชานานา
ชนิด อาทิเชน ชาเขียวคุณภาพเย่ียมเหมาะสําหรับซ้ือเปนของฝาก มีคุกก้ีชาเขียว ซุปชาเขียว 
แผนมาสกหนาชาเขียว และแชมพู เปนตน ภายในยังมีคาเฟ�ที่จําหนายชาเขียวท้ังรอนและเย็น 
ไอศกรีม ชาเขียว และโรลชาเขียวท่ีคุณไมควรพลาด  ภายในยังประกอบไปดวย หอชมวิวซ่ึง
นักทองเท่ียวจะไดสัมผัสกับภาพบรรยากาศของไรชาเขียวท่ีใหญที่สุดในเกาหลีใต รวมทั้ง
ถายภาพที่ระลึกกับถวยชา ซ่ึงเปนสัญลักษณของไรชาเขียวที่น่ี 

 

จากน้ันพาทานสู สวนสมไรเมล็ด (ORANGE FARM) ความ
มหัศจรรยที่ธรรมชาติสรางสรรค เกาะเชจูเปนที่เดียวในเกาหลีท่ี
สามารถปลูกสมไดดีและอรอยที่สุดในประเทศ ผลไมอันดับ1ของ
เกาะเชจู และเปนสมสายพันธุที่ไรเมล็ด รสชาติจัดจาน วิตามินซีสูง 
กินแลวแกอาการหวัดไดดีมาก ทานสามารถเขาไปเย่ียมชมสวน 
และชิมสมสดๆจากสวน รับรองความอรอยติดอกติดใจ แถมได

ถายภาพความดกของสวนสมบนเกาะเชจูอีกดวย นอกจากน้ีสวนสมยังเปนสถานที่ถายทําซีร่ีส
เกาหลีช่ือดังหลายเร่ือง อาทิเชน MY GIRL (รักหมดใจยัยกะลอน) 

พาทานเดินทางสู ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เปนภูเขาไฟท่ีสวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู 
สามารถชมวิวทองทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแกงกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริม
ทะเล ชายหาดท่ีน่ีจะไมไดเปนทรายสีขาวแตกลับเปนหินสีดํา น้ําทะเลสีดําแปลกตา เปนจุดดําน้ํา
ยอดนิยมของกลุมแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมีชองที่ทหารญ่ีปุ�นบังคับใหคนเกาหลีขุดเจาะไว
ต้ังแตสมัยสงครามโลก  เพ่ือเอาไวจอดเรือแอบซอนไวสําหรับทําลายเรือของอเมริกา โดยทําเปน
เรือติดระเบิดแลวพุงชนแบบพลีชีพ กอนน้ีเปดใหเขาชม แตมีเหตุการณเคยดินถลมลงมาเลยปด
ไมใหเขาชมอีกเลย และยังเคยเปนสถานท่ีถายทําเร่ือง "แดจังกึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ ละคร



 

 

โทรทัศนยอดนิยมของเกาหลีใต สําหรับใครที่ช่ืนชอบการทาน
อาหารทะเลสดๆ คงตองฟนกับหอยเป�าฮื้อสุดข้ึนช่ือ ท่ีอาชีพแฮนย
อหรือนักประดาน้ําหญิงวัยชรา. งมข้ึนมาขายกันอยูริมชายฝم�ง สด 
อรอยอยาบอกใครเชียว 

จากน้ันพาทานแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังซา วัดแหงน้ีต้ังอยูบน
เขาซันบังหันหนาออกสูทะเล  ระหวางทางขึ้นทานจะไดยินเสียง
พระสวดมนต ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองคใหญซึ่งเปน

พระประธานท่ีมีความศักด์ิสิทธิ์และเปนท่ีเล่ือมใสของชาวบานบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใตที่
นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปم�นเจาแมกวนอิมซ่ึงหันหนาออกสูทะเล นอกจากน้ันยังมีรูปปم�น
พระสังกัจจายน ซ่ึงหากไดลูบพุงก็จะร่ํารวยเงินทอง ทานจะไดพบกับวิธีการทําบุญของชาว
เกาหลีใตท่ีแตกตางกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายขาวสารเพ่ือเปนอาหารสําหรับพระสงฆ
แสดงถึงความอุดมสมบูรณ ถวายเทียนเพ่ือเปนแสงสวางแหงชีวิต นอกจากน้ันท่ีวัดแหงน้ีทานยัง
จะไดช่ืนชมกับวิวทะเลท่ีสวยงามของแหลมมังกรที่ย่ืนออกสูมหาสมุทร 

อาหารเย็นพรอมเสริฟดวยเมนู ซัมกย็อบซัล  เปนอาหารท่ีเปนท่ีนิยมของชาวเกาหลี  โดยการนํา
หมูสามช้ันไปยางบนแผนโลหะที่ถูกเผาจนรอน   ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟพรอมกับเคร่ืองเคียงตางๆ 
ไดแก กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั่นบางๆ พริกไทยป�น เกลือ และน้ํามันงา ถึงแมวาซัมกยอบซัล
จะมีการเตรียมการท่ีสุดแสนจะธรรมดา คือไมไดมีการหมักหรือมีสวนผสมที่หลากหลาย แตวา
ถาพูดถึงรสชาติแลว นับวาพลาดไมไดเลย 

จากน้ันพาทุกทานเเขาพักท่ี Sea & Hotel  หรือเทียบเทา   

วันที่สามของการเดินทาง      รานน้ํามันสน  -  ชมดอกหญาสีชมพู พิงคมูลล่ี  - หมูบาน
วัฒนธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ชายหาดวอลจองรี 

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป 
ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ      (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไม
แตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใสกับขาว) ท่ีนอย 

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป 
ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ      (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไม



 

 

แตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน(ใสกับขาว) ท่ีนอยกวาเทาน้ัน แต
ในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตลตะวันตกกันมากข้ึน 

จากน้ันพาทานเดินทางตอที่ รานคาสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรยแหงธรรมชาติผานผลงานการ
วิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาติโซล ประเทศเกาหลีใต มี
สรรพคุณชวยลดไขมันและน้ําตาลในกระแสเลือด ป�องกันการเกิด
เสนเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถลางสารพิษในรางกาย เพ่ือเพ่ิม
ภูมิตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี ซ่ึงกําลังเปนส่ิงที่
ไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเปนอยางมาก 

พาทุกทานเดินทางชม ทุงดอกหญาสีชมพู พิงคมูลล่ี (PINK 
MUHLY GRASS) ณตอนน้ีกําลังเปนที่ถายรูปยอดนิยมแหงใหมของคนเกาหลี บรรยากาศสุด
แสนโรแมนติกบนเกาะเชจู สีของดอกพิงคมูลล้ีสีจะสวยนุมดูชมพูออนละมุนพรอมเรียงกันเบง
บานอวดสีสันฉูดฉาดสวยงาม (โดยปกติดอกหญาสีชมพู พิงคมูลล่ีจะเร่ิมบานประมาณชวง
กลางเดือนกันยายน - พฤศจิกายน แตท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง )ทามกลาง
อากาศที่เย็นสบายและทัศนียภาพที่สวยงามชวนใหทุกทานไดเก็บรูปความประทับใจเปนความ
ทรงจํา 

จากน้ันพาทานเย่ียมชม หมูบานวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB 
FOLK VILLAGE) หมูบานแหงน้ีไมใชเปนแคหมูบานนิทรรศการ
ธรรมดา แตยังเปนหมูบานโบราณอายุมากกวา 300 ป ที่ยังมี
ชาวบานอาศัยอยูจริง เอกลักษณของการสรางบานที่น่ีคือจะใชดิน
เหนียว ผสมกับมูลมา เปนตัวยึดกอนหินและกอนอิฐเขาดวยกันเปน
โครงสรางของตัวบาน ถาทานเคยมาเที่ยวเกาหลีใตแลวเคยเห็นไห

ตางๆที่อยูตามบานก็จะเดาไดวาเปนไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แตสําหรับที่
เกาะน้ีน้ัน ไหที่วางเรียงรายกันอยูตามบานเรือนท่ีน่ีจะเปนไหสําหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็
คราสเบอรร่ี ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแหงน้ี โดยชาวบานจะนําผลเบอรรี่ป�ามาใสลงไปในไหพรอม
กับน้ําผึ้ง และหมักไวสามป กอนท่ีจะนํามารับประทานได รสชาติหวานอมเปร้ียว และใน
สมัยกอนเคยถูกใชในการรักษาคนป�วย  ปจจุบันน้ีกลายเปนสินคาท่ีผูมาเย่ียมเยือนมักจะซ้ือ
กลับไปรับประทาน และซ้ือเพ่ือเปนของฝาก 



 

 

อาหารกลางวัน บริการทานดวย "แทจีพลูแบ็ก"  เปนการนําเน้ือหมูหมักกับเคร่ืองปรุงรสสูตร
พิเศษ กอนนําไปผัดคลุกเคลาพรอมน้ําซุป นักทองเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออก
หวานและเผ็ดเล็กนอย  เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เคร่ืองเคียงตาง และขาวสวยรอนๆ 
เปนอาหารพิเศษที่ขอแนะนํา 

จากน้ันพาทานชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เปนแหลมที่มีย่ืน
ออกสูทองทะเลสวยงามปลายสุดของแหลมมีประภาคารสีขาว 
มองดูสะดุดตา ซ่ึงเปนจุดชมวิวที่สวยงามสําหรับนักทองเท่ียวที่
เท่ียวท่ีแหลมน้ี และยังมีโขดหินรูปรางแปลกตาท่ีใครๆตางเรียก
กันวา หินตา หินยาย และระหวางทางยังมีทุงหญากวางใหญท่ีมี
อาคาร หรือโบสถเกา ประดับตกแตงจนสวยงามที่ใครผานไปตอง
แวะเก็บภาพเสมอ นอกจากน้ันยังใชเปนฉากถายทําซีร่ียเกาหลีอีก
มากมายหลายเร่ือง สวนใครนิยมชมชอบการทานปลาหมึก ยานน้ี

ข้ึนช่ือปลาหมึกยางบนหินภูเขาไฟ หอมชวนดึงดูดใหเขาไปล้ิมลองมากๆ 
จากน้ันนําทานชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN 
SUNRISE PEAK) เปนภเูขาไฟที่ดับแลว ปากปลองภูเขาไฟที่มี
ลักษณะเหมือนมงกุฎ เปนสถานที่โดงดังท่ีผูคนมาขอพรและชมพระ
อาทิตยข้ึน เปนหน่ึงใน 10 สถานท่ีสวยงามในเกาะเชจู และในจุดน้ี
เรา ยังสามารถด่ืมด่ํากับทองฟ�าและน้ําทะเลสีคราม ทิวทัศนที่
สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เปนสถานที่ท่ีนักทองเที่ยวจากท่ัว

ทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกยองใหเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยใหมทางธรรมชาติของโลก 
ทานสามารถเดินข้ึนไปยังปากปลองภูเขาไฟท่ีดับแลว ระหวางทางทานสามารถหยุดแวะพักชมวิว
และถายรูปจากมุมสูง แตละจุดชมวิวท่ีทานแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศนและบรรยากาศที่
แตกตางกัน เม่ือข้ึนไปถึงดานบนสุดของปากปลองภูเขาไฟทานจะไดสัมผัสกับอากาศบริสุทธ์ิ 
และทัศนียภาพท่ีสวยงามอยางแนนอน 

จากน้ันพาทุกทานเดินทางสู ชายหาด วอลจองรี (WOLJEONGRI BEACH) เปน 1 ใน 5 ชาด
หาดที่มีช่ือเสียงบนเกาะเชจู หาดทรายสีทองกับน้ําทะเลสีฟ�าใสที่สะทอนแสงอาทิตยใหเห็น
ประกายระยิบระยับน้ันดูกลมกลืนกันอยางสวยงาม  เปนชายหาดทีผู่คนเดินทางมาเที่ยวพักผอน
ในชวงฤดูรอน บริเวณรอบชายหาดมีรานกาแฟ คาเฟ� รานอาหาร นารักกับบรรยากาศผอน



 

 

คลายสบายๆ ใหทุกทานไดมาสัมผัส แตเพ่ือความไมตกเทรนดตองมาถายรูปกับเกาอ้ีหลากสีสัน 
ท่ีต้ังรอวัยรุน หนุมสาวใหถายรูปแนว ฮิปสเตอรกันมากมาย 

อาหารเย็นพรอมเสริฟดวยเมนู ซีฟู�ดน่ึง เมนูปم�งยางประกอบไปดวยหอย และ กุง เกาะเชจูข้ึนช่ือ
ดวยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุกทานไดลิ้มความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพรอมขาวสวย
และเคร่ืองเคียงตางๆ  

จากน้ันพาทุกทานเเขาพักท่ี Sea & Hotel หรือเทียบเทา   

วันที่ส่ีของการเดินทาง      สนามบินนานาชาติเชจู - สนามบินนานาชาติกิมโป   
สวนสนุกล็อตเตเวิลด  - ล็อตเต โซล สกาย  - ดิวต้ีฟรี  - หอคอยกรุงโซล  - ศูนยโสม    
ฮงแด ช็อปปم�งสตรีท 
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป 
ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไม
แตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใสกับขาว) ท่ีนอยกวาเทาน้ัน 
แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตลตะวันตกกันมากข้ึน 

เดินทางจากสนามบินนานาชาติเชจู สูสนามบินกิมโป ดวย
เที่ยวบินในประเทศ 
(*สายการบินมีการเปลียนแปลงไดในระดับเทียบเทากัน และ 
ไฟลทภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจัดทํา  ) 
  

พาทานเดินทางเขาสู สวนสนุกล็อตเตเวิลด (LOTTE WORLD) เปนสวนสนุกในรมขนาดใหญ 
ในกรุงโซล ท่ีน่ีมีท้ังสวนสนุกในรม ซ่ึงจัดไดวาเปนสวนสนุกในรมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงในโลก
เลยก็วาได และมีโซนสวนสนุกกลางแจง ท่ีสรางเปนเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน 
(Seokchon Lake)สัญลักษณของสวนสนุกแหงน้ี ก็คือแรคคูนที่ช่ือ Lotty และ Lorry ทั้งคู
เปนแฟนกัน สวนสนุกแหงน้ี มีการแบงพ้ืนท่ีเปน 2 โซนใหญๆ 1.สวนสนุกในรม Lotte World 
Adventure เคร่ืองเลนสวนใหญของโซนน้ีจะเนนหนักสําหรับเด็กเล็ก เชน Lotty’s Air 
Balloon , Wild Jungle ,รวมกับมีลานสเก็ตน้ําแข็งไวบริการพรอม 2.สวนอีกโซนนึงจะเปน
โซน Outdoor เช่ือมตอไปยังดานนอกสู Magic Island เต็มไปดวยเคร่ืองเลนหวาดเสียวแบบ
เอ็กซตรีมตางๆ ใหไดสนุกสนานกันตลอดทั้งส่ีฤดู  เชน Gyro Drop Gyro Spin , Gyro 
Swing  เปนเคร่ืองเลนแนวเอ็กซตรีมของท่ีน่ี สําหรับคนชอบความหวาดเสียวและทาทายไมควร
พลาด 



 

 

พาทุกทานเดินทางสู  ล็อตเต โซล สกาย (LOTTE SEOUL SKY) 
ต้ังอยูใจกลางกรุงโซล เปนตึกที่สูงที่สุดในเกาหลีและสูงเปนอันดับที่ 
5 ของโลกมีทั้งหมด 123 ช้ัน ความสูงอยูที่ประมาณ 555  เมตร  
เรียกไดวาเปนแลนดมารคแหงใหมของกรุงโซล สําหรับหอชมวิว 
“Seoul Sky” ซ่ึงไดถูกบันทึกใหเปนหอชมวิวท่ีสูงเปนอันดับสาม
ของโลก และจะเปดใหเขาชมในเดือนเมษายน 2017 ซ่ึงต้ังอยูบน
ช้ัน 117-123 ของตึกท่ีสูงที่สุดในโซลอยาง “Lotte World 
Tower”  Seoul Sky น้ันไดทําลาย 3 สถิติของ Guinness 

World Records อยางแรกเลยคือ “ช้ันลอยฟ�าที่อยูสูงที่สุดในโลก” บนช้ัน 118, “ลิฟตท่ีเร็ว
ท่ีสุดในโลก” ท่ีมีความเร็วถึง 600 เมตรตอนาที และสุดทายคือ “ระยะทางของลิฟตที่ยาวท่ีสุด
ในโลก” Seoul Sky ถูกดีไซนภายใตคอนเซ็ปต “The Beauty and Pride of Korea" 
(ความงามและความภาคภูมิใจของเกาหลี) 
 
อาหารกลางวันพรอมเสริฟดวยเมนู อาหารเกาหลี อาทิเชน ดักคาลบ้ี  ชาบู  คาลบี้  จิมดัก  บลุ
โกกิ  บิบิมบับ ฯลฯ 

จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษี ลอตเต ดิวต้ีฟรี (LOTTE 
DUTY FREE SHOP) ที่น่ีมีสินคาช้ันนําปลอดภาษีใหทานเลือกซ้ือ
มากมายกวา 500 ชนิด  น้ําหอม เส้ือผา เคร่ืองสําอางค กระเป�า 
นาฬิกา เคร่ืองประดับ หลากหลายแบรดดัง อาทิเชน 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 

 

 จากน้ันนําทานเที่ยวชม หอคอยกรุงโซล (N TOWER) ซ่ึงอยูบน
ภูเขานัมซาน ซึ่งเปน 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูงที่สุดในโลก ที่ฐานของ
หอคอยมีส่ิงที่นาสนใจตางๆ เชน ศาลาแปดเหล่ียมปาลก๊ักจอง สวน
พฤกษชาติ อาคารอนุสรณผูรักชาติ อัน ชุง กุน นอกจากน้ีโซลทาว



 

 

เวอรยังเปนสถานที่ถายทําละครเกาหลีแนวนารักๆ เร่ือง “กับดักหัวใจยัยแมมด” อิสระใหทุก
ทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัยหรือคลองกุญแจคูรัก (ไมรวมคาข้ึนลิฟท) 

จากน้ันนําทานสู ศูนยโสม (Ginseng Center) ศูนยโสมแหงน้ีรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิต
จากโสมที่อายุ 6 ป ซ่ึงถือวาเปนโสมที่มีคุณภาพดีท่ีสุด ภายในจะมีเจาหนาที่ใหความรูเก่ียวกับ
โสมพรอมอธิบายคุณสมบัติและผลิตภัณฑที่ผลิตจากโสม ใหทานไดเลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดี
ท่ีสุดและราคาถูก กลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญท่ีทานรักและนับถือ 

จากน้ันพาทานสู  ฮงแด ช็อปปم�งสตรีท (HONGDAE SHOPPING 
STREET)  ศูนยรวมเคร่ืองสําอางค ผลิตภัณฑบํารุงผิวพรรณ  
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา หลากหลายแบรนดดังที่กําลังเปนที่นิยมใน
เกาหลี เชน SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , 
BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ 
มีใหทานไดเลือกซ้ืออยางมากมาย และยังสามารถมอบเปนของฝาก

ใหกับคนใกลตัวไดอีกดวย 

อาหารเย็นพรอมเสริฟดวยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเชน ดักคาลบ้ี  ชาบู  คาลบ้ี  จิมดัก  บลุโกกิ  
บิบิมบับ ฯลฯ 

จากน้ันพาทุกทานเขาพักที่ Lucebridge Hotel or SML หรือเทียบเทา   

วันที่หาของการเดินทาง     พระราชวังถ็อกซูกุง  - ชอปปم�งที่ยานเมียงดง  -  รานคาสมุนไพร+
รานละลายเงินวอน  -   ศูนย เคร่ืองสําอางค   
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป 
ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไม

แตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใส
กับขาว) ที่นอยกวาเทาน้ัน แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทาน
อาหารสไตลตะวันตกกันมากข้ึน 

พาทานเย่ียมชม พระราชวังถ็อกซูกุง (DEOSUGUNG PALACE) 
ซ่ึงแปลวา พระราชวังแหงความอายุยืนนานและม่ังคง ท่ีไดรับการ
พระราชทานช่ือจากกษัตริยชุนจอง เปนที่ประทับของเจาชายวอน



 

 

ชาน ระหวางป 1454 – 1488  จนถึงกษัตริยโกจอง กษัตริยกอนองคสุดทายของราชวงศโช
ชอนก็ถูกบังคับใหสละราชสมบัติท่ีน่ีโดยญี่ปุ�น ในป 1907 และพระองคก็ทรงประทับอยูที่น่ีจน
ส้ินพระชนม ในป ค.ศ.1919 พระราชวังน้ีต้ังอยูตรงขามกับ ศาลาวาการเมืองแหงกรุงโซล (City  
Hall) มีประตูทางเขาท่ีสวยงาม คือประตูแทฮันมุน (Daehanmun Gate) ภายในมีพระท่ีน่ังซุง
วาจอน (Junghwajeon) หันหนาไปทางทิศใต บริเวณรอบกําแพงดานหนาพระราชวัง มีชาง
แกะสลักไมเปนตัวอักษรฮันกึล และมีการแสดงพิธีเปล่ียนเวรยามหนาประตูพระราชวัง 

จากน้ันนําทาน ชอปปم�งที่ยานเมียงดง (MYEONGDONG 
MARKET) ไดช่ือวาเปนแหลงรวมแฟช่ันแบรนดเกาหลีช้ันนํา ซ่ึงใน
แตละวันจะมีวัยรุนเกาหลีมาเดินชอปปم�งกันอยางลนหลาม ทาน
สามารถหาซ้ือสินคาไดอยางหลากหลายท้ังเส้ือผา,รองเทา,กระเป�า,
เคร่ืองสําอางซ่ึงเปนที่รูจักอยางดีของคนไทย อาทิ Etude , 
Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face 

Shop เคร่ืองประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีร่ียฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคน
โปรดของทานอยูในสินคามีใหเลือกซื้ออยางมากมาย 

อาหารกลางวัน  พรอมเสริฟดวยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเชน ดักคาลบ้ี  ชาบู  คาลบ้ี  จิมดัก  บลุ
โกกิ  บิบิมบับ ฯลฯ 
 

จากน้ันพาทานเดินทางสูสนามบินกิมโป เพ่ือเดินทางไปยังสนามบิน
นานาชาติเชจู ดวยเท่ียวบินในประเทศ 
(*สายการบินมีการเปลียนแปลงไดในระดับเทียบเทากัน และ 
ไฟลทภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจัดทํา) 

จากน้ันนําทานชม รานสมุนไพร (K0REA HERB) ใหมลาสุดของ
เกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบรอยแลว เปนสมุนไพรเมล็ดฮอต
เก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรสเปร้ียว ดี
สําหรับบุคคลท่ี นิยมด่ืมเหลา ชา กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอต
เก จะชวยในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายใน



 

 

ผนังของตับหรือไต ชวยใหตับหรือไตของทานแข็งแรงข้ึน ซ่ึงยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของ
ทานเอง รานละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที่น่ีมีขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิ
เชน ขนมขาวพอง ช็อคโกแล็คสม สมอบแหง สมเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพาย สาหราย
หลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใชในครัวเรือน ลูกบอลซักผา เคร่ืองใชไฟฟ�า  และยังมีชุด
เคร่ืองนอนอันดับ1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ท่ีนุม นาสัมผัส พรอมกับการกันไรฝุ�นไดดีเย่ียม 
ของฝากของทีร่ะลึกมีใหทานไดเลือกซ้ือมากมาย พรอมท้ังมีบริการบรรจุกลองตามเง่ือนไขของ
ราน 

จากน้ันพาทานเดินทางสู ศูนยรวม
เคร่ืองสําอางค  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสําอางคที่
หมอศัลยกรรมเกาหลีรวมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑตางๆ 
ที่เหมาะกับผูท่ีมีปญหาผิวหนา ไมวาจะเปนสิว มีร้ิวรอย ฝ�า กระ 
จุดดางดําใบหนาหมองคล้ํา อยากผิวขาวสวางใส ไรร้ิวรอย 

แตงหนาเบาๆโชวผิวแบบสาวเกาหลี โดยไมตองศัลยกรรม 

21:30-22.30 น. เหินฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เท่ียวบินที่ 7C2243 
พรอมความประทับใจ   

01.00-02-00 น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

                                                           

**กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ินและขอสงวนสิทธ์ิที่
จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***           
ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจราจรติดขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีตางๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเหนือการควบคุม
ของบริษัท และเจาหนาท่ี ท่ีจะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเท่ียวที่ระบุในโปรแกรม       
ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆทั้งส้ิน คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และ
คาใชจายท่ีลูกคาและบริษัทจายไปแลว 

 



 

 

***เน่ืองจากทางแลนดเกาหลี ไดรับแจงเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลี
ใต  และจากสายการบิน เร่ืองผูแอบแฝงมาเปนนักทองเที่ยว แตไปดวยวัตถุประสงคอ่ืน เชน ไป
ทํางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังน้ันต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม HOT 
PROMOTION JEJU ทางแลนดเกาหลีจําเปนตองเก็บคาประกันเพ่ือใหลูกคาไป-กลับพรอม
กรุปเทาน้ัน เปนจํานวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกคาเปนนักทองเท่ียว
จริงๆ เดินทางทองเท่ียวพรอมกรุปและกลับพรอมกรุปตามโปรแกรมที่กําหนด สามารถขอรับ
เงินประกันน้ีคืนเต็มจํานวน ดังน้ันจึงใครขอความรวมมือจากลูกคาปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาว  
(ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินประกันกรณีลูกคาไมผานกองตรวจคนเขาเมือง หรือ กรมแรงงานท้ังที่
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)*** 

หากทานถูกเจาหนาที่ตม.เกาหลี กักตัวไมใหเดินทางเขาประเทศ คาใชจายที่เกิดขึ้นในระหวาง
ถูกกักตัวและสงตัวกลับประเทศไทย      ลูกคาจะตองเปนผูชําระเองท้ังหมด 

หมายเหตุ : ขอแจงใหทราบวา ทางคณะทัวรจะออกเดินทางทองเท่ียวหลังเวลาเคร่ืองลง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง ทางทัวรไมมีนโยบายใหคณะรอ ทานท่ีติดดานตรวจคนเขาเมือง หาก
สามารถผานเขาเมืองไดจะตองเดินทางไปพบกับคณะทัวรดวยตนเอง และไมสามารถเรียกรอง
คาเดินทางจากทัวรได เพ่ือความเปนระเบียบและคณะไดทองเที่ยวอยางเต็มเวลา ขออภัยใน
ความไมสะดวก 



 

 

เง่ือนไขการใหบริการกรณีสํารองที่น่ัง  
   1. ราคาโปรโมช่ันชําระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังไดรับ invoice 
      ราคาปกติชําระเงินมัดจํา***   ทานละ 5,000 บาท 1 วันหลังไดรับ invoice 
   2. สวนที่เหลือชําระเต็มจํานวนกอนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไมชําระยอดเงินสวนท่ี
เหลือตามเวลาที่กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
ทานสละสิทธ์ิในการเดินทางกับทางบริษัท 
 
ราคาน้ีรวม 
-   คาต๋ัวเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพรอมคณะ  
-   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี   
-   คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
-   คาที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักหองละ 2-3 ทาน)  

อัตราคาบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใหญ 
เด็กไม
เสริม
เตียง 

พักเด่ียวเพ่ิม 

ตุลาคาม : 01-05,05-09,06-10  15,000 

4,900.- 

ตุลาคาม : 02-06,03-07,04-08,07-11  15,300 
ตุลาคาม : 08-12  15,600 
ตุลาคาม : 31 – 04 พ.ย 62 16,800 
ตุลาคาม : 14-18,27-31,28ต.ค-01พ.ย,29ต.ค-02.พ.ย
,30ต.ค-03พ.ย 62 17,100 

ตุลาคาม : 13-17,15-19,20-24,21-25,26-30  17,400 
ตุลาคาม : 12-16,16-20,17-21,18-22,19-23,22-
26,23-27,24-28,25-29  17,700 

ตุลาคาม : 09-13  19,000 
ตุลาคาม : 11-15  22,000 
ตุลาคาม : 10-14  23,000 



 

 

-  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ / คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 20 กก. /1
ช้ิน 
-   คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธ์ิหัวหนาทัวรไมบินข้ึนไปพรอมกรุปทัวร) 
-   คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) (เอกสารขอเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 
ราคาน้ีไมรวม 
-   คาธรรมเนียมคนขับรถและไกดทองถ่ิน 1,000 บาท หรือ 30,000 วอน ตอทานตลอดท
ริป 

-   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 
รวมถึงคาอาหาร และ เคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการส่ังเพ่ิม กรุณา
ติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 
-   คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอรต 2) ใบประจําตัว
คนตางดาว 3) ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู 4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6) 
รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเดินทางเตรียมเอกสารและดําเนินการย่ืนวีซาดวยตนเองเทาน้ัน  
(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเอง
กอนจะย่ืนวีซา) 
-  คาอาหารที่ลูกคารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากท่ีโปรแกรมกําหนด หาก
ลูกคาไมสามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวรจัดให กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปสวนตัว
สํารองมาดวย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันข้ึนไป ยึดมัดจํา 
- ยกเลิกการเดินทางไมถึง 30  วัน ยึดเงินคาทัวรทั้งหมด 

(ราคาโปรโมช่ันไมสามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวันเดินทางและผูเดินทางไดใน
ทุกกรณี ) 
** ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเดินทางได*** 
กรุปท่ีเดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คา
ทัวรทั้งหมด 



 

 

หมายเหตุ 
-           จํานวนผูเดินทาง ข้ันต่ํา ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ข้ึนไป โดยบริษัทจะแจงใหทราบ
ลวงหนาอยางนอย 5 วันกอนการเดินทาง 
-           ราคาน้ีเปนราคาสําหรับนักทองเทีย่วชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
(นักทองเที่ยวตางประเทศชําระเพ่ิมทานละ 3,000 บาท) 
 -         เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
-           สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินท้ังไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
-           หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู
มีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว เทาน้ัน (หากหนังสือเดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําให
ไมสามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานท้ังจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก เดินทางแลว 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม 
และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก ความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 
-           ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เล่ือนวันหรือคืนเงิน 
-          การติดตอใดๆกับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมาย ฯลฯ ตองทําในวันทํา
การของบริษัทดังน้ี วันจันทร - วันศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว 
และวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ ถือวาเปนวันหยุดทําการของบริษัท 
-          มัคคุเทศก พนักงาน  ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งส้ิน เวนแตมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจขอบริษัทกํากับเทาน้ัน 
-           หากทานท่ีตองการออกต๋ัวภายในประเทศ อาทิเชนเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เพ่ือป�องกันปญหาเที่ยวบินลาชา เปล่ียนแปลงไฟลทบิน 
การยกเลิกไฟลทบิน เปล่ียนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไมได
แจงใหทราบลวงหนาซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและคืน
คาใชจายใหในทุกกรณี 



 

 

-           ถาลูกคาไมเขารานคาชอปปم�งตามท่ีโปรแกรมกําหนด ทางแลนดปรับเงินคาเขารานช็
อปรานละ 100,000 วอน หรือเปนเงินไทย3,500 บาท 
-           หองพัก (Double Bed // Twin Bed) เปน  ON REQUEST) ข้ึนอยูกับหองวาง 
ณ วันเขาพัก และโรงแรมที่เขาพัก ไมสามารถ CONFIRM ใหได 
-           ถาลูกคามีความประสงคขอแยกตัวจากทัวรหรือการทองเที่ยวกับคณะ ทางแลนด
ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ทาน 
-           ขอสงวนสิทธิ์การตัดหองพักสําหรับผูที่ไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใช
หองพักได 
-           ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาท่ีเดินทางทองเที่ยว และไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
-            เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับในเง่ือนไข ขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 

 
กรุณาอานเง่ือนไขการจองทัวรตามท่ีระบุในรายการขางตน 
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาท่ีกอนทําการจอง 


