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NT531
ทวัรเ์กาหล ีเกาะเชจ ูฮัลลาซาน 4 วัน 2 คนื (ZE)
ทัวรเ์กาหล ี, 4 วัน 2 คนื ,

Sea & Hotel

เกาะเชจู - อุทยานแหง่ชาตฮิลัลาซาน - ไรช่าโอซุลลอค - วดัซนับงัซา - ปลอ่งภูเขาไฟซองซานอลิจูบง 
รา้นคา้สมนุไพรสนเข็มแดง - หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอบึ - ทุง่ดอกยเูช - ยงดูอมัร็อค - รา้นสมนุไพร 

รา้นละลายเงนิวอน - ศูนยร์วมเครอืงสาํอางค ์- ศูนยโ์สม - ดวิตฟีร ี- ดาวทาวนเ์มอืงเชจู

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมู ิ- ประเทศเกาหลใีต้

23.00 น.
คณะเดนิทางพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณชนั 4 ชนัผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์สายการบนิ EASTAR JET (BOEING 737-
800) หนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ ..... ใกลป้ระตทูางเขา้หมายเลข .....
โดยมเีจา้หนา้ทจีากบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในเรืองของเอกสาร

วนัท ี2
อทุยานแหง่ชาตฮิลัลาซาน - พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค - วดัซนับงัซา



02.35 - 03.05 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดย สายการบนิ EASTAR JET เทยีวบนิท ีZE552
นับเป็นสายการบนินอ้งใหม่ภายใตก้ารจดทะเบยีนประเทศเกาหลใีตท้เีพงิเขา้มาบนิในตลาดไทยเมอืปี พ.ศ. 2554 เป็นสายการบนิคณุภาพใชเ้วลา
6 ปี ในการเตบิโต มเีทยีวบนิทังในประเทศเกาหลแีละตา่งประเทศ ใชเ้ครืองบนิทมีรีะบบเป็นมติรกับสงิแวดลอ้ม มกีารพัฒนาดา้นระยะทางการบนิ
และประสทิธภิาพในการใชน้ ้าํมันเชอืเพลงิอย่างดเียียม

09.30 - 10.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตเิชจ ูเป็นทา่อากาศยานทใีหญ่เป็นอันดับท ี3 ของเกาหลใีต ้รองจากทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน
และทา่อากาศยานกมิโป กอ่ตัง เมอืปี พ.ศ. 2511 ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

พาทา่นเดนิทางสู ่เกาะเชจ ูซงึไดรั้บการขนึทะเบยีนมรดกโลก (กรุณาปรับเวลาของทา่นใหเ้ร็วขนึ 2 ชวัโมง
เพอืใหต้รงกับเวลาทอ้งถนิของประเทศเกาหล)ี 

พาทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตฮิลัลาซาน เป็นภเูขาทสีงูทสีดุในประเทศเกาหลใีต ้
ประกอบดว้ยภเูขาไฟทดัีบไปนานแลว้ซงึเป็นตน้กําเนดิของเกาะสว่นใหญ่ในเชจ ูภเูขาฮัลลาซานมคีวามสงู 1,950 เมตร
และไดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็นสถานททีอ่งเทยีวทางธรรมชาตทิมีคีวามสวยงามลําดับท ี182 ของเกาหล ีและจัดตังเป็นอุทยานแหง่ชาตตัิงแตปี่ ค.ศ.
1970 ภเูขาฮัลลาไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นพนืทสีงวนเขตชวีมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve)
และเพยีงอกีหา้ปีตอ่มาก็ไดรั้บการแตง่ตังเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ(World Natural Heritage Site)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน พรอ้มเสรฟิดว้ย เมนู จมิดกั ไกอ่บซอีวิ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีนืเมอืงดังเดมิ จมิดักจานใหญ่นีประกอบไปดว้ย
ไกช่นิโต
วุน้เสน้เกาหลนีีมลัีกษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆทําจากมันฝรังทําใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผัดคลกุเคลา้กับซอสสตูรเฉพาะเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ
การรับประทานใชก้รรไกรตัดเสน้และไกฉั่บๆใหเ้ป็นชนิเล็กพอดคํีา รับรองตอ้งตดิใจ

บา่ย
พาทา่นเดนิทางสู ่ไรช่าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทไีดรั้บของขวัญจากธรรมชาต ิทําใหเ้ป็นทปีลกูชาเขยีวคณุภาพสงู
ทสีง่ผลติภัณฑช์าเขยีวสง่ออกไปขายทัวโลก เป็นสถานทจัีดแสดงประวัตแิละวัฒนธรรมการชงชา อันหลากหลาย
รวมถงึผลติภัณฑแ์ปรรูปจากชานานาชนดิ อาทเิชน่ ชาเขยีวคณุภาพเยียมเหมาะสําหรับซอืเป็นของฝาก มคีกุกชีาเขยีว ซปุชาเขยีว
แผน่มาสก์หนา้ชาเขยีว และแชมพ ูเป็นตน้ ภายในยังมคีาเฟ่ทจํีาหน่ายชาเขยีวทังรอ้นและเย็น ไอศกรีม ชาเขยีว
และโรลชาเขยีวทคีณุไม่ควรพลาด ภายในยังประกอบไปดว้ย
หอชมววิซงึนักทอ่งเทยีวจะไดส้มัผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวทใีหญ่ทสีดุในเกาหลใีต ้รวมทังถ่ายภาพทรีะลกึกับถว้ยชา
ซงึเป็นสญัลักษณ์ของไร่ชาเขยีวทนีี 

จากนันพาทา่นแวะนมัสการพระ ณ วดัซนับงัซา วัดแหง่นีตังอยู่บนเขาซนับังหันหนา้ออกสูท่ะเล ระหวา่งทางขนึทา่นจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนต์
ภายในวัดจะประดษิฐานพระพทุธรูปองคใ์หญ่ซงึเป็นพระประธานทมีคีวามศักดสิทิธแิละเป็นทเีลอืมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจู
และชาวเกาหลใีตท้นัีบถอืศาสนาพทุธ และรูปปันเจา้แม่กวนอมิซงึหันหนา้ออกสูท่ะเล นอกจากนันยังมรีูปปันพระสงักัจจายน์
ซงึหากไดล้บูพงุก็จะร่ํารวยเงนิทอง ทา่นจะไดพ้บกับวธิกีารทําบญุของชาวเกาหลใีตท้แีตกตา่งกับวัฒนธรรมไทย
โดยนยิมถวายขา้วสารเพอืเป็นอาหารสําหรับพระสงฆแ์สดงถงึความอุดมสมบรูณ์ ถวายเทยีนเพอืเป็นแสงสวา่งแหง่ชวีติ
นอกจากนันทวัีดแหง่นีทา่นยังจะไดช้นืชมกับววิทะเลทสีวยงามของแหลมมังกรทยีืนออกสูม่หาสมุทร

ค่าํ
รับประทามนอาหารเย็น พรอ้มเสรฟิดว้ย เมนู ซมักย็อบซลั เป็นอาหารทเีป็นทนียิมของชาวเกาหลี
โดยการนําหมูสามชนัไปย่างบนแผน่โลหะทถีูกเผาจนรอ้น ซมักย็อบซลัจะเสริฟ์พรอ้มกับเครืองเคยีงตา่ง  ๆไดแ้ก ่กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหันบางๆ
พรกิไทยป่น เกลอื และน ้าํมันงา ถงึแมว้า่ซมักยอบซลัจะมกีารเตรียมการทสีดุแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมักหรือมสีว่นผสมทหีลากหลาย
แตว่า่ถา้พดูถงึรสชาตแิลว้ นับวา่พลาดไม่ไดเ้ลย

ทพีกั
Sea & Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ยอดเขา ซองซาน อลิจลุบง - รา้นน้าํมนัสน - หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอบึ - ทุง่ดอกยูเช

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซปุ ผักปรุงรสตา่ง  ๆกมิจ ิ(ผักดองเกาหล)ี ไสก้รอก
และผลไม ้เป็นหลัก ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกตา่งจากอาหารมอือนืๆมากนัก แตจ่ะตา่งตรงทจํีานวนจาน (ใสก่ับขา้ว) ทนีอ้ยกวา่เทา่นัน



แตใ่นปัจจบัุน ผูค้นหันมารับประทานอาหารสไตลต์ะวันตกกันมากขนึ

จากนันนําทา่นชม ปลอ่งภเูขาไฟซองซานอลิจบูง (SONGSAN SUNRISE PEAK)
เป็นภเูขาไฟทดัีบแลว้ปากปลอ่งภเูขาไฟทมีลัีกษณะเหมอืนมงกฎุ เป็นสถานทโีดง่ดังทผีูค้นมาขอพรและชมพระอาทติยข์นึ เป็นหนงึใน 10
สถานทสีวยงามในเกาะเชจ ูและในจดุนีเรายังสามารถดมืด่าํกับทอ้งฟ้าและน ้าํทะเลสคีราม ทวิทัศนท์สีวยงามโดยรอบของตัวเมอืงเชจู
เป็นสถานททีนัีกทอ่งเทยีวจากทัวทกุมุมโลกอยากมาสมัผัส จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิองโลก
ทา่นสามารถเดนิขนึไปยังปากปลอ่งภเูขาไฟทดัีบแลว้ ระหวา่งทางทา่นสามารถหยุดแวะพักชมววิและถ่ายรูปจากมุมสงู แตล่ะจดุชมววิททีา่นแวะพัก
สามารถสมัผัสววิทวิทัศนแ์ละบรรยากาศทแีตกตา่งกัน เมอืขนึไปถงึดา้นบนสดุของปากปลอ่งภเูขาไฟทา่นจะไดส้มัผัสกับอากาศบรสิทุธิ
และทัศนียภาพทสีวยงามอย่างแน่นอน 

จากนันพาทา่นเดนิทางตอ่ท ีรา้นคา้สมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรยแ์หง่ธรรมชาต ิผา่นผลงานการวจัิยมากมายจากมหาวทิยาลัยแหง่ชาตโิซล
ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคณุชว่ยลดไขมันและน ้าํตาลในกระแสเลอืด ป้องกันการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตัน และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย
เพอืเพมิภมูติา้นทานและทําใหอ้ายุยืนแบบชาวเกาหล ีซงึกําลังเป็นสงิทไีดรั้บความนยิมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

จากนันพาทา่นเยียมชม หมูบ่า้นวฒันธรรม "ซองอบึ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บา้นแหง่นีไม่ใชเ่ป็นแคห่มู่บา้นนทิรรศการธรรมดา
แตยั่งเป็นหมู่บา้นโบราณอายุมากกวา่ 300 ปี ทยัีงมชีาวบา้นอาศัยอยู่จรงิ เอกลักษณ์ของการสรา้งบา้นทนีีคอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกับมูลมา้
เป็นตัวยดึกอ้นหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกันเป็นโครงสรา้งของตัวบา้น
ถา้ทา่นเคยมาเทยีวเกาหลใีตแ้ลว้เคยเห็นไหตา่งๆทอียู่ตามบา้นก็จะเดาไดว้า่เป็นไหสําหรับทํา "กมิจ"ิ หรือผักดองของเกาหล ีแตสํ่าหรับทเีกาะนีนัน
ไหทวีางเรียงรายกันอยู่ตามบา้นเรือนทนีีจะเป็นไหสําหรับหมัก "โอมจีา" หรือ แบล็คราสเบอรร์ี ทจีะมเีฉพาะบนเกาะแหง่นี
โดยชาวบา้นจะนําผลเบอรร์ีป่ามาใสล่งไปในไหพรอ้มกับน ้าํผงึ และหมักไวส้ามปี กอ่นทจีะนํามารับประทานได ้รสชาตหิวานอมเปรียว
และในสมัยกอ่นเคยถูกใชใ้นการรักษาคนป่วย ปัจจบัุนนีกลายเป็นสนิคา้ทผีูม้าเยียมเยือนมักจะซอืกลับไปรับประทาน และซอืเพอืเป็นของฝาก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน บรกิารทา่นดว้ย "แทจพีลแูบ็ก" เป็นการนําเนือหมูหมักกับเครืองปรุงรสสตูรพเิศษ กอ่นนําไปผัดคลกุเคลา้พรอ้มน ้าํซปุ
นักทอ่งเทยีวนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผ็ดเล็กนอ้ย เมอืสกุรับประทานกับ ผักสด กมิจ ิเครืองเคยีงตา่ง และขา้วสวยรอ้นๆ
เป็นอาหารพเิศษทขีอแนะนํา

บา่ย
จากนันพาทา่นสู ่ทุง่ดอกยูเช หรอื ทุง่ดอกเรป บานเหลอืงอร่ามเต็มเนนิเขา เป็นววิธรรมชาตทิสีวยงามเหมาะแกก่ารถ่ายรูปอย่างยงิ
(ปรมิาณของดอกเรปบานอาจขนึอยู่กับภมูอิากาศคะ่)

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็นพรอ้มเสรฟิดว้ย เมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการนําผักหลากหลายชนดิ เห็ดตา่ง  ๆโอเดง้
เบคอนหมูรวมกันไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้าํซปุรอ้น  ๆสตูรเฉพาะของแตล่ะรา้น แลว้ตม้จนเดอืด กอ่นจะเรมิรับประทาน ก็จะนําอุดง้ลงตม้อกีครัง
จะทานพรอ้มกับขา้วสวย หรืออุดง้ก็ได ้เมนูชาบชูาบ ูถอืไดว้า่เป็นรายการอาหารทขีาดไม่ไดใ้นโปรแกรมทัวรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิองน ้าํซปุ
ผักตา่งๆในหมอ้ ทําใหเ้ป็นทชีนืชอบของหลายทา่น หากทา่นใดทานรสจัดหน่อย ก็สามารถขอน ้าํจมิเกาหล ีเตมิเพมิรสชาติ

ทพีกั
Sea & Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ยงดอูมัร็อค หรอื โขดหนิรูปหวัมงักร - รา้นคา้สมุนไพร - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - ศนูยเ์ครอืงสําอาง - ศนูยโ์สม - ดวิตฟีร ี-
ดาวทาวนเ์มอืงเชจ ู- กรุงเทพ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซปุ ผักปรุงรสตา่ง  ๆกมิจ ิ(ผักดองเกาหล)ี ไสก้รอก
และผลไม ้เป็นหลัก ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกตา่งจากอาหารมอือนืๆมากนัก แตจ่ะตา่งตรงทจํีานวนจาน (ใสก่ับขา้ว) ทนีอ้ยกวา่เทา่นัน
แตใ่นปัจจบัุน ผูค้นหันมารับประทานอาหารสไตลต์ะวันตกกันมากขนึ

จากนันพาทกุทา่นชม ยงดอูมัร็อค หรือ โขดหนิมังกร ทมีลัีกษณะคลา้ยกับหัวมังกร อกีหนงึในมนตเ์สน่หท์างธรรมชาตขิองเกาะเชจู
ซงึถอืกันวา่ถา้หากใครไม่ไดม้าเยือน ยงดอัูมร็อค เพอืมาดโูขดหนิมังกร ถอืวา่ยังมาไม่ถงึเกาะเชจู
โขดหนิมังกรแหง่นีเกดิขนึจากการกัดกร่อนของคลนืลมทะเล ทําใหม้รีูปทรงลักษณะเหมอืนหัวมังกร
กําลังอา้ปากสง่เสยีงรอ้งคํารามและพยายามทจีะผดุขนึจากทอ้งทะเล เพอืขนึสูท่อ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมทธีรรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า
สถานทแีหง่นีเป็นทสีนใจของนักทอ่งเทยีวเกาหลเีป็นอย่างมาก 

จากนันนําทา่นชม รา้นสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ลา่สดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธเิรียบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู)



ทางการแพทยเ์รียกวา่ ผลไมท้อง มรีสเปรียว ดสํีาหรับบคุคลท ีนยิมดมืเหลา้ ชา กาแฟ น ้าํอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก
จะชว่ยในการลา้งสารพษิทตีกคา้งหรือไขมันทสีะสมอยู่ภายในผนังของตับ หรือไต ชว่ยใหตั้บหรือไตของทา่นแข็งแรงขนึ
ซงึยังสง่ผลดตีอ่สขุภาพร่างกายของทา่นเอง 

จากนันพาทา่นเดนิทางสู ่รา้นละลายเงนิวอน หรือ Supermarket ทนีีมขีนม พนืเมอืงเกาหลหีลากชนดิ อาทเิชน่ ขนมขา้วพอง ช็อคโกแล็ตสม้
กมิจ ิสม้อบแหง้ มาม่า วุน้เสน้ รวมไปถงึของใชใ้นครัวเรือน เชน่ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว กระทะ ลกูบอลซกัผา้ เครืองสําอางคช์นันํา Etude ,
Skinfood และของฝากของทรีะลกึมใีหท้า่นไดเ้ลอืกซอืมากมาย พรอ้มทังมบีรกิารบรรจกุลอ่งตามเงอืนไขของรา้น 

จากนันพาทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครอืงสําอางค ์Midam Cosmetic ประเภทเวชสําอางคท์หีมอศัลยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย เชน่
ผลติภัณฑบํ์ารุงผวิหนา้ เครืองสําอางค ์หลากหลายแบรนด ์และอนืๆอกีมากมาย อาทเิชน่ B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc
นอกจากนียังมคีรีมทโีดง่ดัง อาทเิชน่ ครีมเมอืกหอยทาก , เซรัมพษิง ู, ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน ้าํแตก , BB Cream , etc

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน พรอ้มเสรฟิดว้ย เมนู พลโุกก ิสว่นผสมของเมนูนี คอืหมูหมักชนิบาง  ๆผักตา่ง  ๆเชน่ กะหล่าํปล ีฟักทองอ่อน ถัวงอก
แครอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกัน โดยสามารถทานไดทั้งแบบแหง้และน ้าํ เครืองเคยีงตา่ง  ๆคอื ถัวงอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กมิจิ
เสรฟิพรอ้มกับขา้วสวยรอ้น  ๆทา่นจะอมิอร่อยกับเมนูอาหารนีอย่างแน่นอน

บา่ย
จากนันนําทา่นสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศนูยโ์สมแหง่นีรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทอีายุ 6 ปี ซงึถอืวา่เป็นโสมทมีคีณุภาพดทีสีดุ
ภายในจะมเีจา้หนา้ทใีหค้วามรูเ้กยีวกับโสมพรอ้มอธบิายคณุสมบัตแิละผลติภัณฑท์ผีลติจากโสม
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืโสมทมีคีณุภาพดทีสีดุและราคาถูก กลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ททีา่นรักและนับถอื 

จากนันนําทา่นชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีท ีดวิตฟีร ี(Duty Free Shop) ทนีีมสีนิคา้ปลอดภาษีชนันําใหท้า่นเลอืกซอืมากมายกวา่ 500 ชนดิ อาทเิชน่
น ้าํหอม เสอืผา้ เครืองสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครืองประดับ หลากหลาย แบรนดดั์ง อาทเิชน่ Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM
,Rolex ฯลฯ 

จากนันพาทา่นเดนิทางสู ่ดาวทาวนเ์มอืงเชจ ูแหลง่ชอ้ปปิงสนิคา้ทอ้งถนิ ชอืดัง บนเกาะเชจ ูอาทเิสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครืองสําอางค์
เครืองประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผัสประสบการณ์ชอ้ปปิงทเีรา้ใจทสีดุของคณุ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ
ในสไตลบ์รรยากาศทะเลใต ้

21:30 น.
เหนิฟ้ากลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ EASTAR JET เทยีวบนิท ีZE551 

เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์กาหลี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี14 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:16 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์กาหลี

ราคานรีวม

•  คา่ตวัเครอืงบนิ ตามทรีะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ

• คา่ภาษีสนามบนิ ทุกแหง่ทมีี

• คา่อาหารทุกมอื ตามทรีะบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ

• คา่ทพีกัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)

• คา่รถรบั-สง่ และนําเทยีวตามรายการ / คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชนิ

• คา่หวัหนา้ทัวรผ์ูช้ํานาญเสน้ทาง นําท่านท่องเทยีวตลอดรายการในตา่งประเทศ (ขอสงวนสทิธหิวัหนา้ทัวรไ์มบ่นิขนึไปพรอ้มกรุป๊ทัวร)์

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านัน)

ราคานไีมร่วม

•  คา่ธรรมเนยีมคนขบัรถและไกดท์อ้งถนิ 800 บาท หรอื 25,000 วอน ตอ่ท่านตลอดทรปิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ เครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ
(หากท่านตอ้งการสงัเพมิ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทัวรแ์ลว้จ่ายเพมิเองตา่งหาก)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% (ใบกรณอีอกใบเสร็จเตม็รปูแบบ)

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ20 กก.)

• คา่วซีา่สาํหรบัพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื
• พาสปอรต์

• ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว

• ใบสาํคญัถนิทอียู่

• สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี

• สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี

• รปูถา่ยส ี2 นวิ 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและดาํเนนิการยนืวซีา่ดว้ยตนเองเท่านัน (สาํหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว
เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซีา่)

• คา่อาหารทลีกูคา้รบัประทานทานนอกเหนอืหรอืเปลยีนแปลงจากทโีปรแกรมกาํหนด หากลกูคา้ไมส่ามารถรบัประทานอาหารททีางทัวรจ์ัดให ้
กรณุาเตรยีมอาหารสาํเร็จรปูสว่นตวัสาํรองมาดว้ย

เงอืนไขการใหบ้รกิารกรณีสํารองทนัีง

•  ราคาโปรโมชันชําระเงนิเตม็จํานวน 1 วันหลงัไดร้บั invoice

• ราคาปกตชิําระเงนิมดัจํา*** ทา่นละ 5,000 บาท 1 วันหลงัไดร้บั invoice

• สว่นทเีหลอืชําระเตม็จํานวนกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน ในกรณทีไีมช่ําระยอดเงนิสว่นทเีหลอืตามเวลาทกีาํหนด
รวมถงึกรณเีช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณใีดๆ ใหถ้อืวา่ท่านสละสทิธใินการเดนิทางกบัทางบรษัิท

กรณียกเลกิการเดนิทาง

•  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป ยดึมดัจํา

• ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30 วัน ยดึเงนิคา่ทัวรท์ังหมด



• (ราคาโปรโมชันไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงวันเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณ ี)

• ** ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางได*้**

• กรุป๊ทเีดนิทางตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศ

• รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด

หมายเหตุ

•  จํานวนผูเ้ดนิทาง ขนัต่าํ ผูใ้หญ ่20 ท่าน (ผูใ้หญ)่ ขนึไป โดยบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 วันกอ่นการเดนิทาง

• ราคานเีป็นราคาสาํหรบันักท่องเทยีวชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน (นักท่องเทยีวตา่งประเทศชําระเพมิท่านละ 3,000 บาท)

•  เทยีวบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงเทยีวบนิทังไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีว เท่านัน
(หากหนังสอืเดนิทางเหลอืนอ้ยกวา่ 6 เดอืนทําใหไ้มส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิหากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล ภยัธรรมชาต ิ
หรอืกรณทีที่านถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง
หรอืเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง
ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก เดนิทางแลว้

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจาก ความประมาทของตวันักท่องเทยีวเอง

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิ

• การตดิตอ่ใดๆกบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งทําในวันทําการของบรษัิทดงัน ีวันจันทร ์- วันศกุร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
นอกจากวันเวลาดงักลา่ว และวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรีฐับาลประกาศในปีนันๆ ถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของบรษัิท

• มคัคเุทศก ์พนักงาน ไมม่อีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษัิททังสนิ เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจขอบรษัิทกาํกบัเท่านัน

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัภายในประเทศ อาทเิช่นเครอืงบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั เพอืป้องกนัปัญหาเทยีวบนิลา่ชา้
เปลยีนแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลยีนแปลงวันเดนิทางกรณเีกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ซงึอยูเ่หนอืการควบคมุของทางบรษัิท ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบและคนืคา่ใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี

• ถา้ลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปปิงตามทโีปรแกรมกาํหนด ทางแลนดป์รบัเงนิคา่เขา้รา้นช็อปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิไทย3,500 บาท

• หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST) ขนึอยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วันเขา้พกั และโรงแรมทเีขา้พกั ไมส่ามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้

• ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทัวรห์รอืการท่องเทยีวกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวันละ 5,000 บาท/ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารตดัหอ้งพกัสาํหรบัผูท้ไีมเ่ดนิทาง ผูร้ว่มเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพกัได ้

• ขอสงวนสทิธสิาํหรบัลกูคา้ทเีดนิทางท่องเทยีว และไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไข ขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวแ้ลว้ทังหมด
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