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โปรแกรมการเดินทาง 5 วัน 3 คืน 

DAY 2 : โขดหินหวัมงักร ยงดอูมั - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND  

DAY 3:ไรช่าเขียวโอซุลล็อค - แหลมหวัมงักร ยงมอรี - วดัซนับงั โพมนุซา – น า้ตกชอนจียอน - คามิลเลีย ฮิลล ์สวนดอกไม ้

DAY 4 : ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง - สวนฮน-อิน-จี – หมู่บา้นวฒันธรรมซองอบึ - ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง – แหลมซอพจีโกจี 

DAY 5 : วดัชอนวงัซา - รา้นซือ้ขนม ของฝาก – ชอ้ปปิ้งในดาวนท์าวน ์- LOTTE DUTY FREE - ชายหาดอีโฮเทอู 



2 
 

 

 

 

22.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกันที่  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้น ผู้โดยสารขาออก 

เคานเ์ตอรส์ายการบิน สายการบิน JEJU AIR  หนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน …. ใกลป้ระตทูางเขา้หมายเลข 

......  โดยมีเจา้หนา้ที่จาก  บรษิัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร      

 

01.10 น. น าท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต ้โดยเที่ยวบินที่ 7C2244 

(ขอสงวนสิทธ์ิการเลือกสายการบิน ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชั่วโมงครึง่ ไม่มีบรกิารอาหารและเครื่องบนเครื่อง) 

 

 

 

 

 

 

 

 08.00 น. เดินทางถึงสนามบินเชจูอินเตอรเ์นชั่นแนลแอรพ์อรต์ หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับ

กระเป๋าที่สายพาน ออกมาพบกับผูน้  าทวัรเ์พื่อท าการยืนยนัตวัตนการเขา้รว่มทวัร ์และเตรียมตวับริเวณจุด

นดัพบเพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวพรอ้มกนั 

 

 เมื่อผ่านเขา้ประเทศเกาหลี แลว้น าท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test ตามนโยบาย และกฏระเบียบการ

เขา้ประเทศ ท่ีสนามบินนานาชาติเชจ ูหลงัจากนัน้พาท่านเชคอินเขา้โรงแรมที่พกัเพื่อรอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง 

 

 

 

 อาหารกลางวนั พาท่านรบัประทานเมนขูึน้ชื่อประจ าเกาะเชจ ูJeon Bok Juk หรือโจ๊กหอยเป๋าฮือ้ ที่โด่ง

ดงัแบบใครท่ีมาเที่ยวเชจตูอ้งลองมาลิม้รสใหไ้ด ้และที่ส  าคญันอกจากความอรอ่ยของตวัขา้วโจ๊กที่ถูกปรุง

เป็นพิเศษแลว้ ยังมีหอยเป๋าฮือ้จากทอ้งทะเลเกาะเชจู มาเป็นชิน้พอดีค าแบบน่ารบัประทานมากๆ เมนูนี ้

บอกเลยว่านอกจากอรอ่ยแลว้ยงัไดป้ระโยชน ์เพิ่มก าลงัวงัชาอีกดว้ย 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      สนามบินนานาชาติเชจ ู- ศนูยต์รวจ PCR-Test ท่ีสนามบิน -  โขดหินหวัมงักร ยงดอูมั –  
    นัง่รถไฟเท่ียว ECOLAND 
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 จากนั้นพาท่านเที่ยวชมโขดหินหัวมังกร ยงดูอัม Yongduam Rock ไฮไลท์อีกหนึ่งที่ของ

เกาะเชจู เพราะความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ ทั้งคล่ืน ลม ทะเล เซาะให้โขดหินนีม้ีรูปร่าง

ลกัษณะแปลกตา มองแลว้คลา้ยกับหวัของมงักร ซึ่งมงักรถือเป็นเทพเจา้ ความยิ่งใหญ่ ความ

มงคล และเป็นสญัลกัษณข์องกษัตรยิเ์ลยกว็่าได ้จึงท าใหม้ีผูค้นแวะเวียนมาชมความมหศัจรรย์

นีก้ันเยอะมาก กลายเป็นสถานที่ยอดฮิตทันที และบริเวณนีย้ังมีวิวทิวทัศน์ของท้องทะเลฝ่ัง

บนสดุของเกาะหนัหนา้ไปยงัฝ่ังแผ่นดินใหญ่ของเกาหลีใต ้วิวแบบพาโนรามา สดุลกูหูลกูตา หากโชคดีก็จะไดเ้ห็นทุ่นสีสม้เรื่องแสง

ลอยอยู่กลางทะเล นั่นคือแฮนยอก าลงัด าน า้ ปัจจบุนัยงัมีใหเ้ห็นอยู่ประปราย ไดม้าเยือนที่นี่จะโชคดีเพราะถกูจดัใหเ้ป็นฮวงจุย้มงักร 

  

 

 

 

 

 

 

พาท่านนั่งรถไฟเที่ยวชมธรรมชาติ ECOLAND สดูอากาศบรสิทุธ์ิ และรว่มกิจกรรมตามสถานีต่างๆ ดา้นในถกูสรา้งอยู่ท่ามกลางผืน

ป่าขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็นหลายหลากโซน ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาป ท่ีสามารถเดินชมวิวบนสะพานไม ้แต่ละฤดจูะมีดอกไม ้และพนัธุ์

ไมต้่างๆออกสลบักันใหท้่านไดม้าเชคอินกันไดต้ลอดทัง้ปีเลย เดือนธ.ค. - ม.ค. ฤดูหนาวจดั หิมะตก และดอกคามิลเลียบาน เดือน

ก.พ.-เม.ย ทุ่งดอกยูแชกต และมีซากุระบานตอนปลายเดือนมีนา เดือนพ.ค-ก.ค. ชมทิวลิป ดอกไฮเดรนเยีย และลาเวนเดอร ์เดือน

ส.ค.-ก.ย. ดอกSunpatein บาน ทุ่งหญา้เขียวชอุ่ม เดือนต.ค.-พ.ย. ทุ่งหญา้สีชมพพูิงคม์ลูล่ี และดอกหญา้ออกแช 

 

อาหารเย็น พร้อมเสริฟด้วยเมนู เทจี ยังนยอม คัลบี ้อาหารเกาหลีแบบป้ิงย่างที่มีชื่อเสียงของ

เกาหลี เป็นการน าเนือ้หมูส่วนซี่โครงมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนือ้นุ่ม เสิรฟ์ใหท้่านไดย้่างสดๆ รอ้นๆ 

ร่วมรบัประทานดว้ยกัน วิธีการทานใหไ้ดอ้รรสรส ตอ้งตัดหมูเป็นชิน้ๆ น าผักสด กระเทียม กิมจิ และ

เครื่องเคียงต่างๆ มาห่อรวมกนั รบัประทานค าโตๆแบบสไตลค์นเกาหลี หรือทานกบัขา้วสวยรอ้นๆท่ีเรา

มีเสิรฟใหไ้ม่อัน้ก็ไดเ้ช่นกนั 

 

พาทกุท่านเดินทางสู่ ทีพ่กั See & Hotel หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 
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อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 

พาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค ขึน้ชื่อที่สดุแห่งเกาะเชจู O'Sulloc ซึ่งจะแบ่งเป็นโซนไร่

ชากลางแจง้ และโซนพิพิธภณัฑท์ี่มีการจดัแสดงเรื่องราวของชา รา้นคาเฟ่ และรา้นขายของฝาก 

ซึ่งท่านสามารถเยี่ยมชมไดท้กุๆโซน เกาะเชจูเป็นดินแดนที่ไดร้บัของขวญัจากธรรมชาติ ปลกูชา

เขียวได้คุณภาพสูง ผสมผสานกับนวัตกรรมสมัยใหม่ จนท าให้ชาที่นี่ ส่งออกไปขายทั่วโลก 

นกัท่องเที่ยวทัง้เกาหลีและต่างชาติมกัมีจุดมุ่งหมายที่จะมาลิม้รสความอร่อยของชาที่มีรสชาติ

เป็นเอกลักษณถ์ึงแหล่งผลิต โดยเฉพาะไอศรีมชาเขียว เคก้โรล เครื่องดื่มชาเขียวทั้งรอ้นและเย็น รบัประกันความฟินไปตามๆกัน 

ส่วนใครที่เน้นการชมวิวถ่ายรูป สวยทุกมุมจนกดชัตเตอรร์วัๆแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นโซนไร่ชา หรือขึน้ไปจุดชมวิวดา้นบนสุดของ

พิพิธภณัฑ ์ก็จะเห็นความยิ่งใหญ่อลงัการของไรช่าที่นี 

พาท่านเดินทางสู่ ซองอัคซาน(SONG AK SAN) หรือที่เรียกกันว่า “แหลมซองอคัซาน” เป็น

ภูเขามีแหลมทอดยาวออกสู่ทอ้งทะเล พรอ้มประวิติศาสตรเ์ก่ียวกับสงครามในสมัยอดีต ที่มี

การใหช้าวบา้นเกาะเชจูมาเจาะอุโมงคเ์พื่อเก็บยุทโธปกรณ์ต่างๆ ปัจจุบันยังเป็นอุโมงคบ์า้ง 

บางอนัก็ถล่มลงมาแลว้ แต่ดว้ยความสวยงามของบริเวณนี ้จึงถูกเลือกใหเ้ป็นฉากถ่ายท าซีรีย์

สดุฮิตที่ดงัทั่วโลก “แดจงักึม” นั่นเอง เมื่อมาเที่ยวที่นี่แนะน าใหล้งไปถ่ายรูปบรเิวณท่าเรือท่ีมหีิน

รูปทรงแปลกตา และชายหาดหินทรายที่มีสีด  าสนิท จนหลายคนเรียกทะเลบริเวณนีว้่า ทะเลสี

ด า และที่พลาดไม่ไดต้อ้งไปอุดหนุน อาหารทะเลที่งมขึน้มาสดๆ อาทิ หอยเป๋าฮือ้ ปลิงทะเล 

โดยชาวบา้นกลุ่มหญิงประดาน า้ หรือ แฮนยอ ถาัโชคดีก็อาจจะไดเ้ห็นการด าทะเลของป้าๆบรเิวณนัน้ดว้ย 

พาท่านเที่ยวชมความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ  แหลมหัวมังกร ยงมอรี   ที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะตัวของเกาะเชจู ก็คือแหลมโขดหินที่มีลวดลายเป็นแนวยาวสลับซับซ้อนกัน แบบ

สวยงาม ไม่เหมือนใคร และที่แห่งนีต้ามจินตนาการของคนสมยัก่อนมองว่ามีความเหมือนกับ

มงักรที่ก าลงัจะกระโจนลงน า้ทะเล จึงตัง้ชื่อว่า "ยงมอรี" ท่ีแปลว่าหวัมงักรนั่นเอง และนอกจาก

ท่านจะไดช้มความสวยของโขดหินแลว้ ยงัมีพิพิธภัณฑเ์รือที่บอกเล่าเรื่องราวของ Hendrick 

Hamel เป็นชาว Netherlands ที่มาติดอยู่เกาะเชจู เมื่อไดก้ลับไป จึงไดเ้ขียนหนังสือบันทึก

ความประทบัใจที่มีของเกาะเชจนูั่นเอง 

วนัท่ีสามของการเดินทาง      ไร่ชาเขียวโอซุลลอ็ค – ซองอคัซาน- แหลมหวัมงักร ยงมอรี - วดัซนับงั โพมุนซา –  
                                                น ้าตกชอนจยีอน – คามิลเลีย ฮิลล ์สวนดอกไม ้
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จากนัน้พาท่านแวะเยี่ยมชม และนมสัการพระใหญ่ ณ วัดซันบังโพมุนซา วดัแห่งนีต้ัง้อยู่บน

เขาซนับงัหันหนา้ออกสู่ทะเล ภายในวดัประดิษฐานพระพุทธรูปองคใ์หญ่สีทองถือถว้ยโอสถ 

ผูค้นนิยมมาขอพรเรื่องของสุขภาพ และความร ่ารวยเงินทอง โดยนิยมท าบุญดว้ยการถวาย

ขา้วสาร เทียน พรอ้มทัง้การหมนุระฆงัทองค ารอบฐานองคพ์ระเพื่อความเป็นศิริมงคลอีกดว้ย 

ซึ่งมีความศกัดิ์สิทธ์ิและเป็นท่ีเล่ือมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจมูายาวนาน นอกจากนัน้รูปป้ัน

พระแม่กวนอิมซึ่งหนัหนา้ออกสู่ทะเล ยงัเป็นอีกหนึ่งศรทัธาของผูท้ี่นบัถือ นิยมน าน า้บรสิทุธม์าถวาย เพื่อความอดุมสมบูรณข์องชีวิต 

ไม่ใช่แค่ชาวพุทธเท่านัน้ที่นิยมมาเยี่ยมชมที่วดัแห่งนี ้เพราะความสงบ และวิวทิวทศันท์ี่สวยงาม มองเห็นทอ้งทะเลแบบพาโนราม่า 

จึงกลายเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีที่ตอ้งมาเยือนสกัครัง้เมื่อมาเที่ยวเกาะเชจู 

อาหารกลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเดง้ เบคอนหมู

รวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเติมดว้ยน า้ซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ตม้จนเดือด ก่อนจะ

เริ่มรบัประทาน ก็จะน าอดุง้ลงตม้อีกครัง้ จะทานพรอ้มกบัขา้วสวย หรือทานเป็นอดุง้ก็ได ้เมนชูา

บูชาบู ถือไดว้่าเป็นรายการอาหารที่ขาดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหลี เพราะรสชาติของน า้ซุป 

ผกัต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นที่ชื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อย ก็สามารถขอ

น า้จิม้เกาหลี หรือน า้จิ่มสกีุ ้เติมเพิ่มรสชาติได ้

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ น ้าตกชอนจียอน (Cheonjiyeon Waterfall) น า้ตกที่มีชื่อเสียงบนเกาะเชจู เนื่องจากแหล่งน า้จืดบนเกาะ

นอ้ยมาก เมื่อเกิดน า้ตกขึน้จึงถือเป็นเรื่องมหศัจรรยข์องชาวบา้นเกาะเชจใูนสมยัอดีต น า้ตกแห่งนีม้ี

ความหมายถึงการเชื่อมโยงทอ้งผา้และแผ่นดินเอาไว ้บางคนถือว่าเป็นน า้ศกัดิ์สิทธ์ิจากสววสวรรค์

เลยทีเดียว ส าหรบันกัท่องเที่ยวที่อยากสมัผสัความงามนี ้ตอ้งเดืนเขา้ไปตามเสน้ทางที่มีการจดัไวใ้ห ้

เป็นทางราบ เดินง่ายไม่มีขึน้หรือลงเขาใดๆ ระหว่างเสน้ทางก็จะไดย้ินเสียงน า้ตก ไดสู้ดโอโซน ได้

เก็บเก่ียวธรรมชาติที่สวยงาม และก่อนถึงน า้ตกจะไดเ้ห็นรูปป้ันเรือแทอ ูวฒันธรรมที่เป็น1เอกลกัษณ์

ของชนชาติเกาหลีนั่นเอง น า้ตกชอนจียอนจะมีธารน า้มากนอ้ยขึน้อยู่กบัฤดกูาล ซึ่งตกจากหนา้ผาสงู 

22เมตร ลงบ่อท่ีมีความกวา้ง 12เมตร ลกึ2เมตร มาที่นี่ไดท้ัง้ความสวย เย็น สดชื่น ครบถว้นเลย 

 

จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม คามิลเลีย ฮิลล ์สวนดอกไมแ้ห่งความรกัและการพกัผ่อน (Camellia Hill 

The Forest of love and healing) เริ่มจากการปลกูตน้คามิลเลียที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว ดว้ย

ความรกัในดอกไมจ้ึงปรบัเปล่ียนที่นี่เป็นสวนดอกไม้ที่สามารถท่องเที่ยวไดท้ั้ง 4 ฤดูกาล ท าให้

นกัท่องเที่ยวไดค้วามรูส้ึกว่า สถานที่เดียวกันแต่ไดค้วามแตกต่าง มาเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยทีเดียว 

ดา้นในมีการแบ่งโซนจดัสรรพืน้ท่ีไดด้ีมาก ไม่ซบัซอ้น สามารถเดินเท่ียว ถ่ายรูป สดูอากาศบริสทุธ์ิ

ไดส้บายๆมาก ฤดูหนาว (Winter Season) ที่แห่งนีจ้ะเบ่นบานไปดว้ยดอกคามิลเลีย หลากหลาย
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สายพันธ์ สีสันสวยๆ สลับเรียงรายกัน พรอ้มมุมที่ถ่ายรูปมากมาย ฤดูใบไม้ผลิ (Spring Season) แน่นอนว่าช่วงที่ทุกคนรอคอย 

Cherry Blossom หรือซากรุกะนั่นเอง ที่นี่ก็มีให้ไดม้าชมเช่นกัน ฤดูรอ้น (Summer Season) ช่วงนีส้วยไฮไลทเ์ช่นกัน เป็นช่วงที่

ดอกไฮเดรนเยียเบ่งบาน เป็นพุ่มใหญ่ หลากสี เยอะมากจนใครๆต้องมาให้ไดเ้ชียว ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn Season) ไฮไลทข์อง

ฤดกูาลนีค้ือ ทุ่งหญา้สีชมพพูิงคม์ล่ีู Pink Muhly เป็นอะไรที่ทกุคนรอคอย 1ปี1ครัง้กบั ตน้หญา้ที่เป็นสีชมพโูดยธรรมชาติ สวย หวาน 

น่ารกัมาก 

อาหารเย็น พร้อมเสริฟ Jeju Fish Grill  เกาะเชจ ูขึน้ชื่อเรื่องปลาซาบะอรอ่ยทึ่สดุอยู่แลว้ เราจงึ

อยากใหท้่านไดลิ้ม้ลองเมน ูปลาซาบะยา่ง เนือ้แน่นๆและสดมาก ย่างรอ้นๆหนงักรอบๆ รบัประทาน

แบบฉบบัเกาหลี โดยน าเนือ้ปลาห่อผกั และเครื่องเคียงต่างๆ พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ อรอ่ยจนตอ้งรอ้ง

วา้วเลยทีเดียว 

 

พาทกุท่านเดินทางสู่ ทีพ่กั See & Hotel หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 

 

 

อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 

จากนัน้พาท่านไปรูจ้กักบั สมนุไพรที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต ้Red Pine Oil หรือ น า้มนัสนเข็ม

แดง ตามต าหรบัยาโบราณสมยัราชวงศโ์ชซอน ท่ีถกูบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร ปัจจบุนัไดน้ ามา

สกดัดว้ยวิธีที่ทนัสมยัดงึสรรพคณุที่ดีที่สดุออกมาในรูปแบบท่ีทานไดง้่าย และบ ารุงสขุภาพไดด้ีที่สดุ 

น า้มนัสนเข็มแดงมีสรรพคณุชว่ยในการท าความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียรห์ลอดเลือดที่อดุตนั 

ลดคลอเลสเตอรอล ความดนั เบาหวาน ป้องกนัเสน้เลือด ตีบ แตก ตนั อีกทัง้ยงัชว่ยใหก้ารผ่อนคลาย 

หลบัสนิทมากขึน้ ผิวพรรณดมูีสขุภาพดี รบัประทานเป็นประจ า รา่งกายแข็งแรงขึน้ตามล าดบั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนฮนอินจี Honin-ji พืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิในสมัยโบราณ พืน้ท่ีบริเวณนีจ้ะมีบึงบัวขนาดใหญ่ ทอดขา้มดว้ย

สะพานไม้โบราณ ใกล้ๆมีถ ้าที่เคยใช้เป็นห้องหอของบ่าวสาวในต านาน Samsinin and three 

princesses ที่เคยจัดงานแต่งงานขึน้ที่นี่ เป็นงานของชนชั้นสูงในอดีต ปัจจุบันนีเ้ปิดเป็นสถานที่

ท่องเท่ียวใหไ้ดเ้ขา้มาชมความงามทางประวตัิศาสตร ์สดูอากาศบริสทุธ์ิ ถ่ายรูปกับบา้นสไตลข์อง

ชนชั้นสูงบนเกาะเชจูสมัยก่อน ที่อยู่กลางสวนหย่อม และยังเป็นอีกหนึ่งที่ยอดนิยมที่เกาหลีมา

ถ่ายพรีเวดดิง้ในชุดประจ าชาติฮนับกอีกดว้ย โดยเฉพาะช่วงฤดูรอ้นที่นี่จะมีดอกไฮเดรนเยีย บาน

เต็มสวนไปหมด จึงมีความสวยงามแบบหลากหลาย 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง - สวนฮน-อิน-จี – หมูบ่้านวฒันธรรมซองอึบ - ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง  
                 แหลมซอพจโีกจ ี
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จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) เป็นหมู่บา้นโบราณอายมุากกว่า 300 ปี ที่

ยงัมีผูค้นอาศยัอยู่จรงิ เมื่อไปถึงจะมีชาวบา้นมาตอ้นรบัและพาเราเดินชมวิถีชีวิตต่างๆ ในหมู่บา้น 

พรอ้มถ่ายทอดเรื่องราวของคนที่นี่ใหฟั้งแบบสนกุสนาน เราจะไดรู้จ้กัรูปป้ันเทพพระเจา้ ทอลฮารุบงั 

ที่มีอยู่ทั่วเกาะ บา้นที่สรา้งจากกอ้นหินทัง้หลัง แหล่งน า้จืดที่หายากมาก อาชีพหลกัของชาวเกาะ 

ความไม่เท่าเทียมของหญิงชายในอดีต สตัวเ์ลีย้งประจ าเกาะ ไหหรือโอ่งโบราณที่ไดม้ีไวห้มกักิมจิ 

เหมือนท่ีอื่นๆ และที่พลาดไม่ไดสิ้นคา้ Otop ของหมู่บา้นท่ีมีมาชา้นาน เป็นท่ีเล่ืองชื่อว่ามาเกาะเชจู

ตอ้งมาชิม และชอ้ปสกัครัง้ นั่นก็คือผลิตภณัฑแ์คลเซียมธรรมชาติจากกระดกูมา้ และน า้หมกัเบอรร์ี่

ป่า แบล็คราสเบอร่ี หรือท่ีเรียกนัว่า Omija (โอมิจา) ถา้ไดด้ื่มจะสดชื่นมากๆ 

อาหารกลางวัน พาท่านรับประทานเมนูท้องถ่ินประจ าเกาะเชจู ช้อป-จัก-ปยอ-กุก คือต้ม

ซุปซ่ีโครงหมู สมัยก่อนเกาะเชจูเลีย้งหมูแทบจะทุกครัวเรือน ซี่โครงของหมูจะถูกน ามาท าซุป 

ดว้ยน า้้ซุปที่ไม่เหมือนใคร เพราะจะเป็นซุปขน้เหนียวเล็กน้อย เพราะสูตรเฉพาะที่จะใส่ขา้วเม

มิลลงไปดว้ย จึงมีรสชาติที่เขม้ขน้ เนือ้หมจูะนุ่ม ร่อนจากกระดูก ละมนุมากๆ เสริฟท่านพรอ้มขา้ว

สวย และเครื่องเคียงตามฤดกูาล 

จากนัน้น าท่านชม ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรือที่ถูก

ขนานนามว่า “Sunrise Peak” มีอายุ กว่า 5000 ปี ที่นี่เป็นจุดชมพระอาทิตยข์ึน้ที่สวยที่สุด 

จึงเป็นสถานท่ีโด่งดงัที่ผูค้นมาขอพรและชมพระอาทิตยข์ึน้ ป็นสถานที่ที่นกัท่องเที่ยวจากทั่ว

ทกุมมุโลกอยากมาสมัผสั จึงถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาติ ภเูขา

ไฟลูกนีส้งบลงเป็นที่เรียบรอ้ย แต่ทิง้ความสมบูรณ์และสวยงามเอาไว้ โดยรูปทรงที่กลม

ขนาดใหญ่เสน้ผ่านศูนยก์ลางประมาณ 600 เมตร มีรอยหยักมองแล้วลกัษณะเหมือนทรง

มงกุฏเลย และเป็นการเชื่อมโยงกับเกาะเชจูแบบธรรมชาติ ดว้ยธารลาวา ปัจจุบันจึงสามารถไปเที่ยวจุดนีด้ว้ยรถยนต ์และใครที่

อยากไดบ้รรยากาศปากปล่องภเูขาไฟ พรอ้มชมวิวทิวทศันท์ี่สวยงาม ตอ้งเอาชนะใจตวัเองดว้ยการเดินขึน้ไปพิชิตถึงยอดปากปล่อง 

ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 182 เมตรเท่านัน้ 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่แหลมซอฟจีโกจี หนึ่งสถานที่เที่ยวยอดฮิตบนเกาะเชจู ที่มีความ

สวยงามจนเป็นจดุที่ซรีียเ์กาหลีนิยมมา ถ่ายท ามากที่สดุ กิจกรรมน่าสนใจของจดุนีม้ีเยอะมาก เช่น

การเดินไปเยี่ยมชมปลายสดุของแหลมที่จะมีประภาคารสีขาวตัง้เด่นสวยงาม มีโขดหินคู่ที่เรียกกัน

ว่า หินตาหินยาย ระว่างทางก็จะมีบา้นหลงันึงที่สมยัอดีตเคยเป็ยโบสถเ์ก่า ปัจจบุนัถูกปรบัเปล่ียน

เป็นความน่ารกัใหผู้ค้นมาถา่ยรูปกนั เสน้ทางเดินโคง้ซา้ยโคง้ขวา สวยงามมาก และอีกกิจกรรมเดด็

คือตอ้งมาชิมปลาหมึกสดที่ชาวบา้นเอาไปตากลมจนแหง้ และน ามาย่างบนหินภูเขาไฟนั่นเอง 

กลิ่นจะหอม และรสชาติหวาน อรอ่ย สดมากๆ ถือเป็นของกินที่มาแลว้ไม่กินถือว่าไม่ถึงเลยทีเดียว 
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  อาหารเย็น เมนูเด็ดสูตรลับเฉพาะที่เกาะเชจู ไก่ตุ๋นโสมใส่หอยเป๋อฮือ้ เมนูเพื่อสขุภาพอันดบั1 ที่ผสมผสานความเป็นเชจู

เขา้ไปดว้ย พรอ้มกับรสชาติน า้ซุปที่หอม กลมกล่อม ไก่เนือ้นุ่มยัดไสด้ว้ยขา้ว และสมุนไพรโสม

เกาหลี ทานแลว้ไดท้ัง้ความอรอ่ย และไดบ้ ารุงรา่งกายไปในตวั 

พาทกุท่านเดินทางสู่ ทีพ่กั See & Hotel หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 

  

 

 

   อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 

พาท่านเขา้ในชมวัดป่า "ชอนวังซา" เป็นวดัที่สวยงามที่อยู่กลางหบุเขา 99ยอด 

ของเทือกเขาฮลัลาซาน ซึ่งสายมตูอ้งหา้มพลาดเพราะวดัแห่งนีต้อ้งมาขอพรเรื่อง

เงินทอง และความก้าวหนา้ในเรื่องหน้าที่การงาน วัดนีถู้กขึน้ทะเบียนเเป็นวัด

เก่าแก่และศักดิ์สิทธ์ิมากแห่งนึงในเกาหลี อีกทัง้ยงัมีตน้ก าเนิดน า้แร่ศักดิ์สิทธ์ิท่ี

คนสมยัก่อนใชด้ืมกินเพื่อเป็นสิรมิงคลใหต้นเองอีกดว้ย 

พาท่านซือ้ขนม ของฝาก เคร่ืองส าอางคเ์กาหลี เช่น Pinekiss Celling App สมนุไพร

ต่างๆ โสมเกาหลี น า้มนัสนเข็มแดง ฮอ้ตเก ้นาม ูของขึน้ชื่อประจ าประเทศเกาหลี ภายใน

จะมีสินคา้ใหเ้ลือกหลายหลาก ขนมชอ้คโกแลต สาหรา่ยรสชาติต่างๆ วุน้เสน้ เครื่องปรุง

อาหารเกาหลี เครื่องครวัเกาหลี ตุ๊กตา ของที่ระลกึ ราคาถกูพรอ้มบรกิารแพคลงั 

อิสระอาหารกลางวัน ปล่อยท่านไดเ้ลือกรบัประทานอาหารที่ชื่นชอบในย่านแหล่งชอ้ป

ป้ิงชื่อดัง ซึ่งมีรา้นใหเ้ลือกหลากหลายสไตล ์ไม่ว่าจะเป็นรา้นหมูย่าง รา้นอาหารเกาหลี 

หรือสตรีทฟู้ด ทัง้ชิมทัง้ชอ้ปแบบเพลิดเพลินเลยทีเดียว 

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปป้ิงในตัวเมืองแห่งเกาะเชจู มีโซนใตด้ิน และ

โซนวอคกิง้สตรีท ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวมสินคา้ยอดฮิต ติดเทรนด ์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์

ท้องถิ่นเกาหลี แบรนด์สปอร์ตกีฬาดังๆ ทั้งแฟชั่นเสื ้อผ้า หมวก กระเป๋า รองเท้า 

เครื่องส าอางค ์และยงัมีสตรีทฟู้ด ขนม คาเฟ่ต่างๆอีกดว้ย 

พาท่านช้อปป้ีงสินค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE เครื่องส าอางค์เกาหลีและ

ต่างประเทศ สินคา้แบรนดเ์นม ราคาถกู 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง     วดัชอนวงัซา - ร้านซื้อขนม ของฝาก – ช้อปป้ิงในดาวน์ทาวน์ - LOTTE DUTY FREE – 
 ชายหาดอีโฮเทอ ู- สนามบินสุวรรณภมิู 
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พาท่านท่องเที่ยวชายหาดขึน้ชื่อบนเกาะเชจู "อีโฮเทอู" นอกจากความสวยงามของทอ้ง

ทะเล คาเฟ่น่ารกัๆต่างๆแลว้ ยังมีสัญลักษณ์ที่มองลงมาจากเครื่องบินจะเห็นทันทีที่ถึง

เกาะเชจู นั่นก็คือประภาคารรูปมา้สีขาว และสีแดง มา้ถือว่าเป็นสตัวป์ระจ าเกาะเชจู และ

ใครๆที่มาเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปและเชคอินกนัท่ีนี่เสมอ 

 

ถึงเวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเจา้หนา้คอยดูแลขัน้ตอนการเชคอิน ตั๋วเครื่องบิน และอ านวยความ

สะดวก เพื่อส่งทกุท่านกลบัดว้ยความสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 

21.00  น าท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ 7C2243  

 

 01.30 น.ถงึสนามบินสวุรรณภมูโิดยสวสัดิภาพ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 
ราคาโปรโมชัน่ 
(จ านวนจ ากดั) 

ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

2 – 6 มิถุนายน  19,999 22,999 6,900.- 

ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 5,900.-      จอยกรุป๊ (ไม่ใช้ตัว๋เครื่อง) =9,900.- 
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ข้อก าหนดและเงือ่นไข 

1. การส ารองทีน่ั่ง 

• สามารถจองดว้ยตนเองผ่านระบบ โดยเลือกวนัเดินทาง จ านวนผูเ้ดินทาง ประเภทหอ้งพกัใหถ้กูตอ้ง 

• หลงัจากนัน้เจา้หนา้ที่จะส่ง Invoice ใหท้า่น หากไมม่ีการช าระตามดิวเดท การจองจะถกูยกเลิกอตัโินมตัิ และเมื่อจองใหม่
ไม่มีที่นั่ง หรือราคาปรบัขึน้ จะไมส่ามารถใชข้อ้มลูการจองเดิมได ้

• การมดัจ า ช าระท่ีนั่งละ 5000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือภายในวนัท่ี 10 พ.ค.2565 หรือตามดวิเดทของ Invoice 

• กรณีราคาโปรโมชั่นพิเศษ จองหลงั วนัท่ี 10 พ.ค.2565 ตอ้งช าระเต็มจ านวนเท่านัน้  

• หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือตามก าหนด ท่ีนั่งจะถกูยกเลิก และไม่สามารถขอรีฟันเงินมดัจ าคืนไดท้กุกรณี 

• หลงัจากช าระเงิน มดัจ า/ช าระเตม็จ านวน ท่านตอ้งกรอกขอ้มลูผูเ้ดินทางเป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอรต์ดว้ย
ตนเองใหถ้กูตอ้ง หากระบบออกตั๋วแลว้ การแกไ้ขจะมีคา่ใชจ้า่ยจากสายการบิน 

• การเดินทางเขา้เกาหลี หากไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ไม่สามารถรีฟันไดท้กุกรณี 

• ราคานีส้  าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ หากเป็นตา่งชาตมิีคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 3000 บาท และตอ้งท าตามเงื่อนไขการเขา้ประเทศ
เกาหลีใต ้

2. การยกเลกิการเดินทาง 

• ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้100% ของยอดที่ช าระแลว้ 

• ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้50% ของยอดที่ช าระแลว้ 

• ยกเลิกการจองนอ้ยกวา่ 15 วนั กอ่นวนัเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได ้

• ยกเลิกจากเหตสุดุวิสยั เช่น ภยัธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ต่หกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ ๆ 

• กรณีติดโควิดก่อนเดินทาง แจง้ล่วงหนา้2วนั รีฟันไดต้ามจรงิ ภายในวนัเดียวยกเลิกไม่ไดท้กุกรณี 
ราคานีร้วม 

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบใุนรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ 

• ค่าภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่ม ี

• ค่าอาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ / ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

• ค่าที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 3คืนตามระบใุนโปรแกรม (หอ้งพกั2-3ท่าน) 

• ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ / ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก.  

• ค่าหวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัรไ์ม่บินขึน้ไปพรอ้ม
กรุ๊ปทวัร)์ 

• ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

• ค่าลงทะเบียน Q-Code 

• ค่าตรวจ PCR ที่เกาหลี(ถา้ม)ี 
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ราคานีไ้ม่รวม 

• ค่าธรรมเนียมทิปคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
• ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว (ผูเ้ดินทางตอ้งยื่นดว้ยตนเองเท่านัน้) 

• ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกนิจากสายการบินก าหนด (20กก) 

• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, คา่มินิบารโ์รงแรม, คา่ซกัรดี, ค่าอาหารและเครื่องดืม่นอกเหนือรายการทวัร ์

• ค่ารถ คา่เดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่ก าหนดเท่านัน้ หากขึน้ไม่ทนัตอ้งรบัผิดชอบค่าเดินทางตาม
คณะดว้ยตนเอง) 

• ค่าอาหารตามหลกัศาสนาที่นอกเหนือรายการทวัร ์(ลกูคา้ตอ้งเตรยีมมาเอง) 

• ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 

• ค่าปรบั หรือค่าธรรมเนียมหากไมส่ามารถผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

• ค่าสมคัร KETA  

• ค่ากกัตวั/ค่าโรงพยาบาล 
1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

• หากผูเ้ดินทางไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหลี ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี 

• เพื่อเป็นการคดักรองตามค าขอความรว่มมือจากแลนดเ์กาหลี ท่ีถกูตกัเตือนจากกองตรวจคนเขา้เมอืงเกาหลีใตเ้รื่องผู้
แอบแฝงมาเป็นนกัท่องเที่ยว แต่ไดห้ลบหนีไปดว้ยจดุประสงคอ์ื่น เช่นไปท างาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุ่มตรวจ
และเก็บเงินประกนัการเดินทางวา่ผูเ้ดินทางตอ้งไปท่องเที่ยวพรอ้มคณะและเดินทางกลบัประเทศไทยพรอ้มคณะเท่านัน้ 
เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท หรือ 300,000 วอน หากผูเ้ดินทางไป-กลบัถกูตอ้งตามเงื่อนไข จะไดร้บัเงินประกนัคืนเต็ม
จ านวนทนัที แต่หากผูเ้ดินทางผิดต่อเงื่อนไข หรือไม่ผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทย-เกาหลี จะถกูรบิเงินประกนัเต็ม
จ านวน ไม่สามารถเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

• หากผูเ้ดินทางไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต ้บรษิัทไมม่ีอ  านาจใดๆ หรือส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ผูเ้ดินทางตอ้งจดัการ
เอกสารส่วนตวั เที่ยวบิน และคา่ใชจ้า่ยต่างๆที่เกดิขึน้เองทัง้หมด 

2. หมายเหต ุ
กรุณาอ่านและท าความเขา้ใจขอ้ตกลงดา้นล่างโดยละเอยีดก่อนท าการจองทกุครังุ้ 

 
1. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถ

เดินทางได ้อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทและไม่สามารถ Refund ค่าทวัรไ์ด)้ 
2. การเดินทางตอ้งมีผูเ้ดินทาง ขัน้ต ่า 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) หากจ านวนไม่ครบจะถกูยกเลิก และแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 

5 วนั สามารถ Refundไดเ้ต็มจ านวน  
3. กรุปเหมา หรือกรุปส่วนตวัไม่สามารถใชร้าคาโปรโมชั่นได ้
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4. บรษิัทมีสิทธ์ิในการ ปรบัเปล่ียนเท่ียวบิน เสน้ทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว ไดต้ามความเหมาะสม 
โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

5. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
6. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอย่าง ทางบรษิัทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 
เดินทางแลว้ 

7. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอบุตัิเหตทุี่เกิดจาก ความ
ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง ี

8. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไม่วา่จากเหตใุดๆ ไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงวนั/ชื่อ หรือยกเลิกคนืเงินได ้

9. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล ภยัธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 
หรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

10. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัท หากไม่มั่นใจ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ก่อนเพื่อ
ยืนยนัเวลา และการเปล่ียนแปลงจากเหตสุดุวิสยัดงัขอ้ดา้นบน ก็อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ เช่นกนั ไม่
สามารถน ามาเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

11. ขอสงวนสิทธ์ิหอ้งพกัส าหรบัผูท่ี้ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือใหผู้อ้ื่นใชสิ้ทธ์ิแทนไดท้กุกรณี 
12. หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึง่บรษิทัไม่สามารถการนัตี ท าไดเ้พียงรีเควสใหไ้ดเ้ท่านัน้ ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัการให ้
13. มคัคเุทศก ์พนกังาน หวัหนา้ทวัร ์ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษิัททัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของบรษิัทฯก ากบัเทา่นัน้ 
14. ทางคณะทวัรไ์ม่มีอ  านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมือง และทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางจากสนามบินหลงั

เวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไมม่าแสดงตนถือวา่สละสิทธ์ิในการรว่มเดินทาง หากท่านล่าชา้ในการผ่าน
ด่านตรวจคนเขา้เมือง ตอ้งรบัผิดชอบการเดินทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรือ
รีฟันค่าทวัร/์คา่อาหารท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มกบัทางทวัรท์กุกรณี 

15. หากท่านมีความประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์่องเที่ยว ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบั 5,000 บาทต่อวนั เพื่อรกัษา
ตั๋วขากลบั มิเช่นนัน้ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางทนัที และไม่สามารถเรียกรอ้งคืนไดภ้ายหลงั 

16. ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามที่โปรแกรมก าหนด ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบัรา้นละ 3,000 บาท เพื่อ
ความเป็นระบบ และถกูตอ้งตามเงื่อนไขท่องเที่ยวที่ทา่นไดซ้ือ้มา 

17. หากลกูคา้ติดโควิดที่เกาหลีตอ้งเขา้รกัษาพยาบาล ตอ้งออกคา่ใชจ้่ายเอง และเคลมคา่ทวัรค์ืนไม่ไดท้กุกรณี 
 

เมื่อท่านตกลงจองช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษิัทฯจะถือวา่ท่านไดย้ินยอม  
และยอมรบัในขอ้ก าหนด เงื่อนไข และขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 


