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ั จํานวนจํากัด ราคาจะปรับขึนเรือยๆตามระบบออนไลน์
ราคาโปรโมชนมี
กรุณ าเช็ คราคากับเจ้าหน้าทีก่อนจอง

โปรแกรมการเดิน ทาง
ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค - แหลมหัวมังกร ยงมอรี - วัดซันบัง โพมุนซา – แหลมซงอัคซาน – ถนนสายรุ้งเชจู
ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ศูนย์นํา- มันสนเข็มแดง ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต - ร้ านค้ าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้ อปปิ ง- ในดาวน์ทาวน์

วันแรกของการเดิ นทาง

พบกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดิ นทางจากสนามบินสุวรรณภูม ิ
จุดนัดพบแรกสนามบินสุวรรณภูมิ เป็ นสนามบินนานาชาติประจําประเทศไทย เวลานัด
หมาย : 23:30 เที6ยวบิน : 7C2244 สายการบินไม่เสริฟอาหารบนเครื6องทั -งไปและ
กลับ
เที6ยวบินออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา : 89.9;-8<.;; เที6ยวบิน

: 7C99>> ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ;-?ชั6วโมง
วันทีสองของการเดิ นทาง

ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค - แหลมหัวมังกร ยงมอรี - วัดซันบัง โพมุนซา – แหลมซงอัคซาน –
ถนนสายรุ้งเชจู

พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจูอินเตอร์ เนชั6นแนลแอร์ พอร์ ต หลังจากผ่านด่านตรวจคน
เข้ าเมือ ง รั บกระเป๋ าที6สายพาน ออกมาพบกับผู้นํ าทัว ร์ เพื6อ ทําการยืน ยัน ตัวตนการเข้ า
ร่วมทัวร์ และเตรียมตัวบริเวณจุดนัดพบเพื6อออกเดินทางท่องเที6ยวพร้ อมกัน

พาท่านรับประทานเมนูขึ -นชื6อประจําเกาะเชจู Jeon Bok Juk หรือโจ๊ กหอยเป๋ าฮื -อ ที6โด่ ง
ดังแบบใครที6มาเที6ยวเชจู ต้องลองมาลิ -มรสให้ ได้ และที6สํ าคัญนอกจากความอร่อ ยของตั ว
ข้ าวโจ๊ กที6 ถูกปรุงเป็ นพิเศษแล้ ว ยังมีหอยเป๋ าฮื -อจากท้ องทะเลเกาะเชจู มาเป็ นชิ -นพอดีคํา
แบบน่า รับประทานมากๆ เมนูนี บ- อกเลยว่ านอกจากอร่อ ยแล้ วยั งได้ ประโยชน์ เพิ6 มกํ าลั ง
วังชาอีกด้วย

พาท่านเดินทางสู่ ไร่ ช าเขีย วโอซุลล็อ ค ขึ -นชื6อที6สุดแห่งเกาะเชจู O'Sulloc ซึ6งจะแบ่งเป็ น
โซนไร่ช ากลางแจ้ ง และโซน พิ พิธภั ณฑ์ที6 มีก ารจั ดแสดงเรื6อ งราวของชา ร้ านคาเฟ่ และ
ร้ า นขายของฝาก ซึ6 ง ท่ านสามารถเยี6 ย มชมได้ ทุ ก ๆโซน เกาะเชจู เป็ นดิ น แดนที6 ได้ รั บ
ของขวัญ จากธรรมชาติ ปลูกชาเขียวได้ คุ ณภาพสูง ผสมผสานกับ นวั ตกรรมสมั ยใหม่ จน
ทําให้ ชาที6นี6ส่งออกไปขายทั6วโลก นักท่องเที6ยวทั -งเกาหลีและต่างชาติมักมีจุดมุ่งหมายที6จะ
มาลิ ม- รสความอร่ อยของชาที6 มีร สชาติเป็ น เอกลักษณ์ ถึง แหล่งผลิต โดยเฉพาะไอศรี มชา
เขียว เค้ กโรล เครื6องดื6ม ชาเขียวทั ง- ร้ อนและเย็ น รับประกั นความฟิ น ไปตามๆกั น ส่วนใครที6
เน้ นการชมวิว ถ่ายรูป สวยทุ กมุมจนกดชัตเตอร์ รัวๆแน่น อน ไม่ว่าจะเป็ นโซนไร่ชา หรือขึ -นไปจุดชมวิวด้ านบนสุด ของพิพิธภัณฑ์
ก็จะเห็นความยิ6งใหญ่อลังการของไร่ชาที6นี6
พาท่ า นเที6 ยวชมความมหั ศ จรรย์ ของธรรมชาติ แห ลมหั วมั ง กร ยงมอรี ที6 มี
เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ของเกาะเชจู ก็ คื อ แหลมโขดหิ น ที6 มี ลวดลายเป็ น แนวยาว
สลั บซั บซ้ อนกัน แบบสวยงาม ไม่ เหมือ นใคร และที6 แห่ งนี ต- ามจิ นตนาการของคน
สมัยก่อ นมองว่ ามี ความเหมื อนกับมั งกรที6กํ าลั งจะกระโจนลงนํ -าทะเล จึงตัง- ชื6 อว่ า
"ยงมอรี " ที6แปลว่าหัว มังกรนั6 นเอง และนอกจากท่านจะได้ ชมความสวยของโขดหิ น
แล้ ว ยั งมี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ รื อ ที6 บ อกเล่ าเรื6 อ งราวของ Hendrick Hamel เป็ น ชาว
Netherlands ที6มาติดอยู่เกาะเชจู เมื6อได้ กลับไป จึงได้ เขียนหนังสือบันทึกความประทับใจที6มีของเกาะเชจูนั6นเอง

จากนั -นพาท่า นแวะเยี6ย มชม และนมั สการพระใหญ่ ณ วัด ซัน บั งโพ มุน ซา วั ดแห่งนี -ตั ง- อยู่ บนเขาซั นบั งหันหน้ าออกสู่ท ะเล
ภายในวัด ประดิษฐานพระพุ ทธรูปองค์ใหญ่สี ทองถือถ้ วยโอสถ ผู้คนนิยมมาขอพร
เรื6องของสุขภาพ และความรํ6ารวยเงินทอง โดยนิ ยมทําบุ ญด้ วยการถวายข้ าวสาร
เทียน พร้ อ มทั -งการหมุนระฆัง ทองคํ ารอบฐานองค์ พระเพื6อความเป็ นศิ ริมงคลอี ก
ด้ วย ซึ6งมี ความศัก ดิLสิท ธิLและเป็ น ที6เลื6 อมใสของชาวบ้ านบนเกาะเชจูมายาวนาน
นอกจากนั -นรูป ปั น- พระแม่กวนอิมซึ6งหันหน้ าออกสู่ทะเล ยังเป็ นอีกหนึ6งศรัทธาของ
ผู้ที6 นับถื อ นิ ย มนํ านํ า- บริ สุท ธ์มาถวาย เพื6อ ความอุ ดมสมบู รณ์ ของชีวิต ไม่ ใช่ แค่
ชาวพุทธเท่ านั -นที6นิ ยมมาเยี6ยมชมที6วั ดแห่ งนี - เพราะความสงบ และวิวทิ วทั ศน์ ที6
สวยงาม มองเห็ นท้ องทะเลแบบพาโนราม่า จึงกลายเป็ น อีกหนึ6งสถานที6 ที6ต้องมา
เยือนสักครัง- เมื6อมาเที6ยวเกาะเชจู
พาท่ านเดิน ทางสู่ ซอ งอั ค ซาน (SONG AK SAN) หรื อ ที6 เ รี ย กกั นว่ า “แหลม
ซองอั คซาน” เป็ น ภู เขามี แหลมทอดยาวออกสู่ ท้อง ทะเล พร้ อมประวิติ ศาสตร์

เกี6ยวกั บสงครามในสมั ยอดีต ที6มีก ารให้ ชาวบ้ านเกาะเชจู มาเจาะอุโ มงค์เ พื6อเก็ บยุทโธปกรณ์ต่างๆ ปั จ จุบัน ยังเป็ นอุโมงค์บ้าง
บางอันก็ ถล่ มลงมาแล้ ว แต่ ด้วยความสวยงามของบริเ วณนี - จึ งถูก เลือกให้ เป็ นฉากถ่า ยทํ าซีรี ย์สุด ฮิต ที6ดังทั6วโลก “แดจัง กึม”
นั6นเอง เมื6อมาเที6ยวที6นี6แนะนําให้ ลงไปถ่ายรูปบริเวณท่าเรือที6มีหินรูปทรงแปลกตา และชายหาดหินทรายที6มีสีดําสนิท จนหลาย
คนเรีย กทะเลบริเวณนี -ว่ า ทะเลสีดํ า และที6พลาดไม่ ได้ ต้องไปอุ ดหนุน อาหารทะเลที6งมขึ -นมาสดๆ อาทิ หอยเป๋ าฮือ- ปลิ งทะเล
โดยชาวบ้ านกลุ่มหญิงประดานํ -า หรือ แฮนยอ ถัาโชคดีก็อาจจะได้ เห็นการดําทะเลของป้าๆบริเวณนัน- ด้ วย
พาท่ า นไปถ่ ายรู ปกั บความสดใสของถนน สายรุ้ ง บ นเกาะเชจู เป็ นถนนเลี ยบ
ชายทะเลด้ านเหนือ ของเกาะ เป็ น ไอเดี ยศิล ปะที6 ดีม ากๆ เพราะมีก ารทาสีบนแท่ ง
หินที6เอาไว้ กั -นชายทะเลแบบสลั บสีแนวสายรุ้ง ยาวตลอดเส้ นทาง ทําให้ เกิดสีสันที6
ดึงดูด ให้ ใ ครๆที6 ผ่านไปมาตรงนี -อดไม่ได้ ที6จะแวะลงมาถ่ายรู ปสร้ างสีสัน ไม่ ว่าจะ
เป็ นแอคชั6นท่างนั6ง ท่าเดิน หรือครีเอทแอคชั6นสนุกๆได้ มากมาย

พร้ อมเสริ ฟด้ วยเมนู เทจี ยั งนยอม คั ลบี - อาหารเกาหลีแบบปิ ง- ย่างที6มีชื6 อเสียงของเกาหลี เป็ นการ
นํ าเนื อ- หมู ส่ว นซี6 โ ครงมาหมั กกั บ เครื6อ งปรุ งจนเนื อ- นุ่ม เสิ ร์ฟ ให้ ท่ า นได้ ย่า งสดๆ ร้ อนๆ ร่ ว ม
รับประทานด้ วยกัน วิธีการทานให้ ได้ อ รรสรส ต้ องตัด หมูเ ป็ นชิ น- ๆ นํา ผัก สด กระเทีย ม กิ มจิ และ
เครื6องเคียงต่างๆ มาห่อรวมกัน รั บประทานคําโตๆแบบสไตล์คนเกาหลี หรือทานกับข้ าวสวยร้ อนๆ
ที6เรามีเสิรฟให้ ไม่อั -นก็ได้ เช่นกัน
ที(พ ัก Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel หรือ เทียบเท่ า
วันทีสามของการเดิ นทาง

ภูเขาไฟซองซาน อิ ลจุลบง – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ศูนย์นํ0ามันสนเข็ม แดง –
ซุปเปอร์ม าร์เก็ต - ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิ0 งในดาวน์ทาวน์

รับประทานอาหารเช้ าที6 โ รงแรมที6 พัก เป็ นสไตล์บุ ฟเฟ่ ต์ แบบฉบับ เกาหลี ให้ ท่ านเลื อ กรับ ประทานในห้ อ งอาหารที6 สะอาด
บรรยากาศดี พร้ อมออกเดินทางท่องเที6ยวต่อ
จากนั -นนําท่านชม ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรือที6ถูกขนานนามว่า “Sunrise Peak” มีอายุ
กว่า 5000 ปี ที6นี6เป็ นจุดชมพระอาทิ ตย์ขึ -นที6 สวยที6สุด จึงเป็ นสถานที6โด่งดั งที6ผ้ ูคน
มาขอพรและชมพระอาทิตย์ขึ น- ป็ น สถานที6ที6นักท่องเที6ยวจากทั6 วทุกมุ มโลกอยาก
มาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้ เ ป็ น 1 ใน 7 สิ6งมหัศจรรย์ใหม่ ทางธรรมชาติ ภูเขาไฟลูกนี -

สงบลงเป็ นที6เรี ยบร้ อย แต่ทิ -งความสมบูรณ์ และสวยงามเอาไว้ โดยรูปทรงที6 กลมขนาดใหญ่เส้ นผ่า นศูน ย์กลางประมาณ 600
เมตร มีรอยหยักมองแล้ ว ลักษณะเหมื อนทรงมงกุฏ เลย และเป็ น การเชื6อมโยงกับเกาะเชจู แบบธรรมชาติ ด้ วยธารลาวา ปั จจุบัน
จึงสามารถไปเที6 ยวจุดนี ด- ้ วยรถยนต์ และใครที6อ ยากได้ บ รรยากาศปากปล่ อ งภู เ ขาไฟ พร้ อมชมวิ วทิ วทัศ น์ ที6 สวยงาม ต้ อง
เอาชนะใจตัวเองด้ วยการเดินขึ -นไปพิชิตถึงยอดปากปล่อง ความสูงจากระดับนํ -าทะเล 182 เมตรเท่านั -น

จากนั น- พาท่า นเยี6ย มชม หมู่ บ้านวัฒนธรรม "ซองอึ บ" ( SONGEUB FOLK VILLAGE) เป็ น
หมู่ บ้ านโบราณอายุ ม ากกว่า Q88 ปี ที6ยั ง มีผ้ ู ค นอาศั ยอยู่ จริง เมื6 อ ไปถึ งจะมี ชาวบ้ า นมา
ต้ อนรับและพาเราเดินชมวิถีชี วิตต่างๆ ในหมู่ บ้าน พร้ อมถ่ายทอดเรื6องราวของคนที6นี6ให้ ฟัง
แบบสนุกสนาน เราจะได้ ร้ ูจักรูปปั น- เทพพระเจ้ า ทอลฮารุบัง ที6มีอยู่ทั6วเกาะ บ้ านที6สร้ างจาก
ก้ อนหิ นทั -งหลัง แหล่ง นํ -าจื ดที6ห ายากมาก อาชีพ หลัก ของชาวเกาะ ความไม่เท่ าเทียมของ
หญิงชายในอดีต สั ตว์เลีย- งประจํ าเกาะ ไหหรือโอ่ง โบราณที6ได้ มีไว้ หมั กกิมจิ เหมือนที6อื6นๆ
และที6พลาดไม่ได้ สินค้ า Otop ของหมู่บ้านที6มีมาช้ านาน เป็ นที6เลื6 องชื6อว่ามาเกาะเชจูต้อง
มาชิม และช้ อ ปสัก ครัง- นั6นก็ คือผลิตภั ณฑ์ แคลเซียมธรรมชาติจากกระดูก ม้ า และนํ า- หมั กเบอร์ รี6ป่ า แบล็ค ราสเบอรี6 หรือ ที6เรี ย
กันว่า Omija (โอมิจา) ถ้ าได้ ดื6มจะสดชื6นมากๆ
พาท่ านรั บประทานเมนู ท้อ งถิ6 น ประจํ าเกาะเชจู ช้ อ ป-จั ก-ปยอ-กุ ก คื อ ต้ ม ซุ ป ซี6 โครงหมู
สมัยก่ อนเกาะเชจูเลี ย- งหมูแทบจะทุกครัวเรือน ซี6โครงของหมูจะถูกนํ ามาทําซุป ด้ วยนํา◌้
ซุป ที6 ไม่ เหมื อ นใคร เพราะจะเป็ น ซุ ปข้ นเหนี ย วเล็ก น้ อย เพราะสูต รเฉพาะที6 จะใส่ ข้ าวเม
มิล ลงไปด้ วย จึ งมี รสชาติ ที6 เข้ ม ข้ น เนื อ- หมู จะนุ่ม ร่อ นจากกระดู ก ละมุ นมากๆ เสริฟท่ าน
พร้ อมข้ าวสวย และเครื6องเคียงตามฤดูกาล
จากนั -นพาท่ านไปรู้ จัก กับ สมุน ไพรที6มี ชื6อ เสียงของประเทศเกาหลี ใต้ Red Pine Oil หรื อ
นํ -ามันสนเข็มแดง ตามตําหรับยาโบราณสมัยราชวงศ์ โชซอน ที6 ถูกบันทึ กไว้ เป็ นลายลักษณ์
อักษร ปั จ จุบัน ได้ นํ ามาสกัด ด้ วยวิธีที6ทันสมัยดึงสรรพคุณ ที6ดีที6 สุดออกมาในรูปแบบที6 ทาน
ได้ ง่าย และบํารุ งสุขภาพได้ ดีที6สุด นํ -ามันสนเข็มแดงมีสรรพคุ ณช่วยในการทําความสะอาด
ระบบหลอดเลือด เคลี ยร์ ห ลอดเลื อ ดที6อุ ด ตั น ลดคลอเลสเตอรอล ความดั น เบาหวาน
ป้องกันเส้ นเลือด ตีบ แตก ตัน อีก ทั -งยังช่วยให้ การผ่อนคลาย หลับสนิทมากขึ -น ผิวพรรณดู
มีสุขภาพดี รับประทานเป็ นประจํา ร่างกายแข็งแรงขึ -นตามลําดับ

จากนั -นพาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือที6นักท่ องเที6 ยวเรียกกันว่ า "ร้ านละลายเงิ น
วอน" ที6นี6มีขนม ของฝาก ของพื -นเมืองเกาหลีที6ขึน- ชื6อ ใครๆมาต้ องมี ติดไม้ ติดมือกลับไป

อาทิเช่ น ขนมชื6อดัง ต่างๆ ช้ อคโกแลตหลายหลายรสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใช้ ในครัวเรื อน เช่ น
กระทะ ตะเกียบ ถ้ วยข้ าว ซอสปรุงรส วุ้นเส้ น รวมถึ งของฝากของที6 ระลึกมี ให้ ท่านได้ เลือ กซื -อมากมาย เหมือนเอาเงินวอนมาก
ละลายกันอย่างเพลิดเพลินและไม่ต้องกลัวว่าจะใส่กระเป๋ าไม่พอ เพราะที6นี6พร้ อมบริการบรรจุกล่องตามเงื6อนไขของร้ านด้ วย

พาท่านช้ อปปี ง- สิน ค้ าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE เครื6องสําอางค์เกาหลีและต่างประเทศ
สินค้ าแบรนด์เนม ราคาถูก

จากนั น- พาทุก ท่านเดิน ทางสู่ แหล่งช้ อ ปปิ - งใน ตัวเมือ งแห่ ง เกาะเชจู
มีโซนใต้ ดิน และโซนวอคกิ -งสตรีท ซึ6งถือว่าเป็ นแหล่งรวมสินค้ ายอดฮิต
ติดเทรนด์ ไม่ว่าจะเป็ น แบรนด์ท้องถิ6นเกาหลี แบรนด์สปอร์ ตกีฬาดังๆ
ทั -งแฟชั6น เสื -อผ้ า หมวก กระเป๋ า รองเท้ า เครื6 องสํ าอางค์ และยังมี สตรี
ทฟู้ด ขนม คาเฟ่ ต่างๆอีกด้ วย
ถึงเวลาอัน สมควรพาทุก ท่านเดิ นทางกลับ ประเทศไทย โดยมีเจ้ าหน้ าคอยดูแ ลขั น- ตอนการเชคอิน ตัVว เครื6 องบิ น และอํา นวย
ความสะดวก เพื6อส่งทุกท่านกลับด้ วยความสวัสดิภาพ และความประทับใจ
21:45 - 01:25 นําท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที6ยวบินที6 7C2243 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

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

ั จํานวนจํากัด !!
!! ราคาโปรโมชนมี
***ราคาจะปร ับขึนเรือยๆตามระบบออนไลน์***
>>กรุณาเช็คราคากับเจ้าหน้าทีกอ
่ นจอง<<
**ไม่มรี าคาเด็ก**
ทารก (ไม่เกิน 2 ปี ) = 4,900.ราคาสําหร ับ 2-3 ท่าน / จอง 1 ท่าน พักเดียวเดียว เพิมท่านละ 3,900 บาท
วันเดินทาง
04-06 สิ งหาคม 2565
05-07 สิ งหาคม 2565
06-08 สิ งหาคม 2565
11-13 สิ งหาคม 2565
12-14 สิ งหาคม 2565
13-15 สิ งหาคม 2565
18-20 สิ งหาคม 2565
19-21 สิ งหาคม 2565
20-22 สิ งหาคม 2565
25-27 สิ งหาคม 2565
26-28 สิ งหาคม 2565
27-29 สิ งหาคม 2565
01-03 กันยายน 2565
02-04 กันยายน 2565
03-05 กันยายน 2565
08-10 กันยายน 2565
09-11 กันยายน 2565
15-17 กันยายน 2565
16-18 กันยายน 2565
17-19 กันยายน 2565
22-24 กันยายน 2565

ราคาปกติ / โปรโมชัน
13,999
14,999
13,999
16,999
15,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
15,999
14,999
14,999
15,999
14,999
15,999
14,999
14,999

10,999
11,999
10,999
13,999
12,999
11,999
11,999
12,999
11,999
11,999
12,999
11,999
11,999
12,999
11,999
11,999
12,999
11,999
12,999
11,999
11,999

วันเดินทาง
23-25 กันยายน 2565
24-26 กันยายน 2565

ราคาปกติ / โปรโมชัน
15,999
14,999

12,999
11,999

เนืองจากทางแลนด์ เกาหลี ได้ รับแจ้ งเตือนหลายครังจากกองตรวจคนเข้ าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน
เรืองผู้แอบแฝงมาเป็ นนักท่ องเทียว แต่ ไปด้ วยวัตถุประสงค์ อืน เช่ น ไปทํางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนันโปรแกรม
JEJU ทางแลนด์ เกาหลีจําเป็ นต้องเก็บค่ าประกัน เพือให้ ลูกค้ าไป-กลับ พร้ อ มกรุ๊ ป เท่ านัน เป็ นจํานวนเงิน (10,000 บาท
หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้ าเป็ นนักท่ องเทียวจริงๆ เดินทางท่ องเทียวพร้ อมกรุ๊ ปและกลับพร้ อมกรุ๊ ปตามโปรแกรมที
กําหนด สามารถขอรับเงิน ประกันนีคืน เต็มจํานวน ดังนันจึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากลูกค้ าปฎิบัติตามเงือนไขดังกล่ าว
(ขอสงวนสิทธิ>ไม่ คืน เงิน ประกัน กรณี ลุกค้ าไม่ ผ่านกองตรวจคนเข้ าเมือง หรือ กรมแรงงานทังทีประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต้ )
หากท่ านถูกเจ้ าหน้ าทีตม.เกาหลี กักตัวไม่ ให้ เดิน ทางเข้ าประเทศ ค่ าใช้ จ่ายทีเกิดขึนในระหว่ างถูกกักตัวและส่ งตัวกลับ
ประเทศไทยลูกค้ าจะต้ องเป็ นผู้ชําระเองทังหมด

ข้อกําหนดและเงือนไข
1. การสํารองทีนัง

สามารถจองด้ วยตนเองผ่านระบบ โดยเลือกวันเดินทาง จํานวนผู้เดินทาง ประเภทห้ องพักให้ ถูกต้ อง
• หลังจากนั #นเจ้ าหน้ าทีจ% ะส่ง Invoice ให้ ท่าน หากไม่มีการชําระตามดิวเดท การจองจะถูกยกเลิกอัติโนมัติ และเมื%อจองใหม่ไม่มี
ที%นั%ง หรือราคาปรับขึ #น จะไม่สามารถใช้ ข้อมูลการจองเดิมได้
• การมัดจํา ชําระที%นั%งละ 5,000 บาท และชําระส่วนที%เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน หรือตามดีลเดทของ Invoice
• กรณีราคาโปรโมชั%นพิเศษ จองก่อนเดินทางตํ%ากว่า 15 วัน ช่วงเทศกาล หยุดยาว ต้ องชําระเต็มจํานวนเท่านั #น
• สําหรับกรุ๊ปเหมา ไม่ สามารถใช้ ราคาโปรโมชั%นได้ ต้ องให้ เจ้ าหน้าที%ออกบุคกิ #งให้ เท่านั #น
• หากไม่ชําระส่วนที%เหลือตามกําหนด ที%นั%งจะถูกยกเลิก และไม่สามารถขอรีฟันเงินมัดจําคืนได้ ทุกกรณี
• หลังจากชําระเงิน มัดจํา/ชําระเต็มจํานวน ท่านต้ องกรอกข้ อมูลผู้เดินทางเป็ นภาษาอังกฤษตรงตามหน้ าพาสปอร์ ตด้ วยตนเอง
ให้ ถูกต้ อง หากระบบออกตัBวแล้ ว การแก้ ไขจะมีค่าใช้ จ่ายจากสายการบิน
• การเดินทางเข้ าเกาหลี หากไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมือง ไม่สามารถรีฟันได้ ทุกกรณี
• ราคานี #สําหรับพาสปอร์ ตไทยเท่านั #น หากเป็ นต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ%ม 3000 บาท และต้ องทําตามเงื%อนไขการเข้ าประเทศ
เกาหลีใต้
2. การยกเลิก การเดินทาง
• ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดที%ชําระแล้ ว
•

ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดที%ชําระแล้ ว
• ยกเลิกการจองน้ อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้
• ยกเลิกจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้ แต่หักค่าใช้ จา่ ยตามจริง ๆ
• ราคาโปรโมชั%น/แคมเปญ/อีเว้ นท์ตา่ งๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ได้ ทุกกรณี
• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่ สามารถยกเลิก/เปลี%ยนชื%อ/Refund ได้ ทุกกรณี
ราคานีรวม
• ค่าตัBวเครื%องบิน ตามที%ระบุในรายการ ไป-กลั บพร้ อมคณะ
• ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที%มี
• ค่าอาหารทุกมื #อ ตามที%ระบุในรายการ / ค่าเข้ าชมสถานที%ต่างๆ ตามรายการ
• ค่าที%พักระดับมาตรฐาน จํานวนคืนตามระบุในโปรแกรม (ห้ องพักY-Zท่าน)
• ค่าที%พักระดับมาตรฐาน \ คืน (พักห้ องละ Y-Zท่าน) พักเดี%ยวจะมี Single Charge
• ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที%ยวตามรายการ / ค่านํ #าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ \_ กก.
• ค่าหัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูชํานาญเส้ นทาง นําท่านท่องเที%ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิaหัวหน้ าทัวร์ ไม่บินขึ #นไป
พร้ อมกรุ๊ ปทัวร์ )
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ \,000,bbb บาท (เงื%อนไขตามกรมธรรม์ )
•

ราคานีไม่ รวม
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ%น cbb บาท หรื อ Zb,bbb วอน ต่อท่านตลอดทริ ป
ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ ต ต่างด้ าว (ผู้เดินทางต้ องยื%นด้ วยตนเองเท่านั #น)
ค่านํ #าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที%เกินจากสายการบินกําหนด
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์ โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื%องดื%มนอกเหนือรายการทัวร์
ค่ารถ ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที%กําหนดเท่านั #น หากขึ #นไม่ทันต้ องรับผิดชอบค่าเดินทางตาม
คณะด้ วยตนเอง)
ค่าอาหารตามหลักศาสนาที%นอกเหนือรายการทัวร์ (ลูกค้าต้ องเตรียมมาเอง)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ%ม e% และภาษีหัก ณ ที%จ่าย Z% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่ สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
ค่าตรวจโควิดทุกที% หากมีท่านชําระเอง

1. การผ่ านด่ านตรวจคนเข้ าเมือ ง
•

หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง ทั #งขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี ไม่สามารถ Refund ได้ ทุกกรณี

เพื%อเป็ นการคัดกรองตามคําขอความร่วมมือจากแลนด์เกาหลี ที%ถูกตักเตือนจากกองตรวจคนเข้ าเมืองเกาหลีใต้เรื%องผู้
แอบแฝงมาเป็ นนักท่องเที%ยว แต่ได้ หลบหนีไปด้ วยจุดประสงค์อื%น เช่นไปทํางาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุ่มตรวจ
และเก็บเงินประกันการเดินทางว่าผู้เดินทางต้ องไปท่องเที%ยวพร้ อมคณะและเดินทางกลับประเทศไทยพร้ อมคณะเท่านั #น
เป็ นจํานวนเงิน 10,000 บาท หรือ 300,000 วอน หากผู้เดินทางไป-กลับถูกต้ องตามเงื%อนไข จะได้ รับเงินประกันคืนเต็ม
จํานวนทันที แต่หากผู้เดินทางผิดต่อเงื%อนไข หรือไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมือง ทั #งไทย-เกาหลี จะถูกริบเงินประกันเต็ม
จํานวน ไม่สามารถเรียกร้ องคืนได้ ทุกกรณี
•
หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอํานาจใดๆ หรือส่วนเกี%ยวข้องใดๆ ผู้เดินทางต้ องจัดการ
เอกสารส่วนตัว เที%ยวบิน และค่าใช้ จา่ ยต่างๆที%เกิดขึ #นเองทั #งหมด
2. หมายเหตุ
กรุ ณาอ่ านและทําความเข้ าใจข้ อตกลงด้ านล่ างโดยละเอียดก่ อนทําการจองทุกครัง
•

1.

หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า h เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้ อยกว่า h เดือนทําให้ ไม่สามารถ
เดินทางได้ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไม่ สามารถ Refund ค่าทัวร์ ได้ )

2.

การเดินทางต้ องมีผ้ ูเดินทาง ขั #นตํ%า Yb ท่าน (ผู้ใหญ่) หากจํานวนไม่ครบจะถูกยกเลิก และแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย _
วัน สามารถ Refundได้ เต็มจํานวน สําหรับกรุ๊ ปเหมา ไม่ สามารถใช้ ราคาโปรโมชันได้ ต้ องให้ เจ้ าหน้ าทีออกบุคกิง
ให้ เท่ านัน

3.

บริษัทมี สิทธิaในการ ปรับเปลี%ยนเที%ยวบิน เส้ นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที%ยว ได้ ตามความเหมาะสม
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ

4.

บริษัทขอสงวนสิทธิaในการเปลี%ยนแปลงเที%ยวบินทั #งไปและกลั บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

5.

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั #งสิ #น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที%ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื #อ เพราะค่าใช้ จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จา่ ยให้ ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ ว

6.

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั #งสิ #น หากเกิดสิ%งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที%เกิดจาก ความ
ประมาทของตัวนักท่องเที%ยวเอง

7.

ตัBวเครื%องบินเป็ นตัBวราคาพิเศษ กรณีที%ท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะทั #งขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจากเหตุใดๆไม่สามารถ
เปลี%ยนแปลงวัน/ชื%อ หรือยกเลิ กคืนเงินได้

8.

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั #งสิ #นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที%ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที%ตรวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้ าหน้าที%กรมแรงงานทั #งจากไทยและต่างประเทศซึ%งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

9.

ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท และการเปลี%ยนแปลงจากเหตุสุดวิสัยดังข้ อด้ านบน
ก็อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ เช่นกัน ไม่สามารถนํามาเรียกร้ องคืนได้ ทุกกรณี

10.

ขอสงวนสิทธิaห้องพักสําหรับผู้ที%ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือให้ ผ้ ูอื%นใช้ สิทธิaแทนได้ ทุกกรณี

11.

ห้ องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST ซึ%งบริษัทไม่สามารถการันตี ทําได้ เพียงรีเควสให้ ได้ เท่านัน# ทั #งนี #
ขึ #นอยู่กับทางโรงแรมเป็ นผู้จัดการให้

12.

มัคคุเทศก์ พนักงาน หัวหน้าทัวร์ ไม่มีอํานาจในการให้ คําสัญญาใดๆแทนบริษัททั #งสิ #น เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั #น

13.

ทางคณะทัวร์ ไม่มีอํานาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้ าเมือง และทางคณะทัวร์ จะออกเดินทางจากสนามบินหลัง
เวลาเครื%องลงประมาณ \ ชั%วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธิaในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าช้าในการผ่านด่าน
ตรวจคนเข้ าเมือง ต้ องรับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกับคณะด้ วยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกร้ องค่าใช้ จ่าย หรือรีฟันค่า
ทัวร์ /ค่าอาหารที%ไม่ได้ เข้ าร่วมกับทางทัวร์ ทุกกรณี

14.

หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัวร์ ท่องเที%ยว ต้ องยินยอมให้ ทางแลนด์ปรับ _,bbb บาทต่อวัน เพื%อรักษา
ตัBวขากลับ มิเช่นนั #นถือว่าท่านสละสิทธิaยกเลิกการเดินทางทันที และไม่สามารถเรียกร้ องคืนได้ ภายหลัง

15.

ถ้ าลูกค้ ามีความประสงค์ไม่เข้ าร้ านค้ าตามที%โปรแกรมกําหนด ต้ องยินยอมให้ ทางแลนด์ปรับร้ านละ Z,bbb บาท เพื%อความ
เป็ นระบบ และถูกต้ องตามเงื%อนไขท่องเที%ยวที%ทา่ นได้ ซื #อมา
เมือท่ านตกลงจองชําระเงิน ไม่ ว่าทังหมดหรือบางส่ วน ทางบริษทั ฯจะถือว่ าท่ านได้ ยินยอม
และยอมรับในข้ อกําหนด เงือนไข และข้ อตกลงต่ างๆ ทีได้ ระบุไว้ แ ล้ วทังหมด

