
 

   

 

  

  

  

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง  

15,16,17,19 กรกฎาคม 2562  

 19,21,23,สิงหาคม 2562 

โปรแกรมเดนิทาง 

วดัแฮดอง ยงกงุซา  - เอเปค เฮ้าส ์ - จดุชมวิว หมู่เกาะออยคุโด  - ปซูานทาวเวอร ์ - ถนนช้อปปิ" ง นัมโพดง 

 หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน  - สะพานเดินทะเล  - นั (งกระเช้าลอยฟ้า  - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - วดัซนับงัซา   

- ภเูขาซองอคั - พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ  - ร้านนํ"ามนัสน  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง   

- ชมดอกไฮเดรนเยีย  - พิพิธภณัฑส์ตัวนํ์"า -  ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  -                                

ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ศนูยเ์ครื(องสาํอางค ์ - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวตี"ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู



 

   

 

  

  

  

 

 

   

 

    

 19.30 - 21.30 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณชั &น 4 ชั &นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน  

JEJU AIR  / EASTAR JET  หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ……. ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข …… โดยมเีจา้หน้าที�จากบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบั

และอาํนวยความสะดวก ในเรื�องของเอกสาร 

 

 

 

 

 

 22.30 - 02.30 น.   ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ JEJU AIR เที�ยวบนิที� 7C 2252 

*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเทา่กนั  

*สายการบนิ LOW COST ไมเ่สรฟิอาหารบนเครื�องนํ&าหนกักระเป๋า 15 กโิลกรมั 

 

 

 

 

 

06.35 – 07.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาติกมิแฮ  เมอืงปูซาน สาธารณรฐัเกาหลใีต้ (กรุณาปรบัเวลาของท่านให้เรว็ขึ&น 2 
ชั �วโมง เพื�อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิ�นของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
ขอตอ้นรบัทุกทา่นสูเ่มอืงปซูาน 

จากนั &นพาท่านนมสัการพระที� วดัแฮดอง ยงกงุซา (HAEDONG YONGGUNGSA TEMPLE ) 
เป็นวดัที�สรา้งบนเหล่าโขดหนิรมิชายหาดที�แตกต่างไปจากวดัสว่นใหญ่ในประเทศเกาหล ีที�มกัจะ
สรา้งอยู่ตามเชงิเขา วดัแห่งนี&ถูกสรา้งขึ&นโดยพระอาจารย ์Naong เมื�อปี 1376 ในช่วงรชัสมยัของ
กษตัรยิ ์Uwang แห่งราชวงศ ์Goryeo จากนั &นในปี 1970 ถูกฟื&นฟูและปรบัปรุงอกีครั &ง ดว้ยความ

ขอ้แนะนาํ  ถา้ตอ้งการนาํของเหลวขึ�นเครื�องใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ�น 
(รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้าํถุงขึ�นไปเพียงใบเดียวเท่านั�น การนาํ
ผลิตภณัฑข์องสดที�ทาํจากสตัวไ์ม่วา่เนื�อหมู เนื�อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้าํเขา้ประเทศเพื�อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากร
ตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัที(สนามบินสวุรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางเวลาจากสนามบินสวุรรณภมิู- สนามบินอินนานาชาติกิมแฮ 

 

วนัที(สองของการเดินทาง    วดัแฮดอง ยงกงุซา  - เอเปค เฮ้าส ์ - จดุชมวิว หมู่เกาะออยคุโด  - ปซูานทาวเวอร ์ - ถนนช้อปปิ" ง นัมโพดง 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

พถิพีถินัเพื�อให้คงไวซ้ึ�งเอกลกัษณ์และความงดงามแบบดั &งเดมิ จากประตูซุ้มมงักรสทีองอร่าม เดนิผ่านอุโมงค์ขนาดเลก็ ไปสู่ทางเดนิและ
บนัไดหนิ 108 ขั &น เป็นจุดสาํหรบัชมววิและความงดงามของทะเล ก่อนจะเดนิต่อลงไปสูบ่รเิวณที�ประดษิฐานพระพุทธรปูศกัดิ bสทิธิ bองคส์ดีาํ ซึ�ง
ตั &งตระหง่านอยู่บนโขดหนิ และเมื�อเดนิไปตามสะพานที�ทอดเขา้สู่บรเิวณตวัวดั ที�ประกอบไปดว้ยวหิารและศาลาเรยีงรายลดหลั �นกนัไปตาม
โขดหิน โดยบรเิวณด้านหน้าของวหิารหลกั มเีจดีย์สูง 3 ชั &น และสงิโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และ
ความสุข นอกจากนี& ภายในวดัยงัมอีงคเ์จา้แม่กวนอมิ, พระสงักจัจายน์องคส์ทีองอรา่ม, ศาลเจา้ และอื�นๆ วดัแห่งนี&เป็นสถานที�ศกัดิ bสทิธิ bและ
สวยงาม เหมาะสาํหรบัการมาชมพระอาทติยข์ึ&นในยามเชา้ และมกัเป็นสถานที�ที�เหล่าพุทธศาสนิกชนในเกาหล ีพากนัมาอธษิฐานขอพรในวนั
ขึ&นปีใหม ่

พาท่านแวะชม เอเปค เฮ้าส์ (NURIMARU APEC  HOUSE) เคยเป็นสถานที�จดัการประชุม 
APEC  เมื�อปี 2005 คําว่า (Nuri) ในภาษาเกาหลแีปลว่า "โลก" ส่วนคําว่า (Maru) แปลว่า 
"การประชุมสดุยอด" และ APEC House กห็มายถงึ "บา้นที�สดุยอดผูนํ้าของโลกมารวมตวักนั
เพื�อประชุมเอเปค" ที�นี�ตั &งอยู่บนเกาะทงแบค (Dongbaekseom) มภีูมทิศัน์ที�สวยงามตาม
ธรรมชาต ิรายลอ้มดว้ยดอกไมแ้ละตน้สน เป็นอาคาร 3 ชั &น ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรม
สมยัใหม ่และสถาปัตยกรรมแบบดั &งเดมิของเกาหล ีที�คงความงดงามของธรรมชาต ิและความ
ทนัสมยัที�ผสมผสานกนัอย่างกลมกลืน ถูกจดัเป็นห้องประชุมที�มชีื�อเสยีงระดบันานาชาติ
ระ เบี ย งข อ งอ าค าร เป็ น จุ ด ช ม วิวช ม ค วาม งด งาม ข องสะพ าน ก วางฮัน เด ก โย 

“Gwangandaeyeo Bridge” เปรยีบเสมือน “สะพานโกลเด้นท์เกท” นับเป็นสะพานที�สร้าง
ขา้มทะเลที�ใหญ่ที�สุดของเกาหล ีมคีวามยาวประมาณ 7.4km  ถ่ายรปูเกบ็ความประทบัใจได ้

ณ จุดนี& (หมายเหตุ :สถานที�ทอ่งเที�ยวบางแหง่ขึ&นอยูก่บัวนัหยดุประจาํ) 

อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิชน่ ดกัคาลบี&  ชาบ ู คาลบี&  จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนั &นนําท่านชมววิ จุดชมววิ หมู่เกาะออยุคโด(ORYUKDO SUNRISE PARK)เรยีงตวักนั
ออกจากฝั �งไปทางตอนใต้ของเมอืงปูซาน สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจนจากแผ่นดนิ บางครั &งจะ
เห็นว่ามี 5 เกาะ บางครั &งจะเห็น 6 เกาะ ขึ&นอยู่กับนํ&าขึ&นนํ&าลง ทําให้ได้ชื�อว่า ออยุคโด ที�
แปลว่า 5 6 เกาะ เป็นเกาะที�เป็นหนิทั &งหมดเป็นหนึ�งในอนุสรณ์ของชาต ิมเีพยีงเกาะเดยีวที�
ใหญ่ที�สุดที�มีคนอยู่อาศัย และมีประภาคารตั &งอยู่ ประกอบไปด้วยเกาะ Usakdo, Surido, 
Gonggotdo, Guldo และเกาะ Deungdaedo ที�มปีระภาคารอยู่ นอกจากนี&มทีางเดินลอยฟ้า 
ออยคุโด สรา้งจากหน้าผายื�นออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มพีื&นที�ทาํดว้ยกระจกหนา 
50 mm เคลอืบดว้ยสารกนักระสุนเพื�อเพิ�มความปลอดภยัแขง็แรง อยู่ตรงแนวที�เป็นเสน้แบ่ง
ระหว่างทะเลตะวนัออกและทะเลใต้ของเกาหล ีสามารถชมพระอาทติยข์ึ&นได ้ที�นี�เป็นอกีหนึ�ง
จุดชมววิที�มชีื�อเสยีงของเมอืงปูซาน (ชมทางเดนิลอยฟ้า ขึ&นอยู่กบัสภาพอากาศ) หมู่เกาะออ
ยคุโดไดร้บัการขึ&นทะเบยีนเป็นสถานที�สาํคญัของชาตเิพราะเรอืสว่นใหญ่ที�จะมาตดิต่อกบัเมอืง
ปซูาน มกัจะตอ้งผา่นมาทางหมูเ่กาะออยคุโด 

จากนั &นพาท่านชมววิเมอืง ณ ปูซานทาวเวอร ์(BUSAN TOWER) ตั &งอยู่ใน สวนยองดูซาน 
(Yongdusan Park) เป็นอุทยานแห่งชาต ิตั &งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมอืง เป็นสถานที�พกัผ่อน
หยอ่นใจ หอคอยนี&สงูประมาณ 120 เมตร ถอืเป็น Landmark สาํคญัของเมอืง สาํหรบัชั &นแรก
ของหอคอย เป็นบรเิวณขายของที�ระลกึ และงานหตัถกรรมแบบดั &งเดมิของเกาหล ีเช่น  พวง
กุญแจ, เครื�องปั&นดนิเผา, ตุ๊กตา และอื�นๆอกีมากมายคนที�มาเที�ยวที�นี�สว่นมากจะเป็นคู่รกั ทั &ง



 

   

 

  

  

  

 

 

ชาวเกาหลแีละนักท่องเที�ยวต่างชาต ิคู่รกัสว่นมากจะเตรยีมกุญแจมาคลอ้งตรงที�ราวระเบยีงรอบฐานของหอคอย  เพราะมคีวามเชื�อว่าคู่รกัที�
ไดม้าคลอ้งกุญแจที�นี�จะรกักนัยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ , ไม่รวมค่าขึ&นลฟิต์) สว่นดา้นบนสุดของหอคอยเป็นจุดสาํหรบัชมววิ
ทวิทศัน์ของเมอืงปซูานแบบพาโนรามา่ 360 องศา 

จากนั &นพาทุกท่านเดนิทางสู่ ถนนนัมโพดง (DOWNTOWN NAMPODONG)  เป็นถนนช้
อปปิ& งที�โด่งดงัและคกึมากอกีแห่งในปูซาน  นกัท่องเที�ยวนิยมจะมาเดนิชอ้ปปิ& งและเดนิเที�ยว
เล่นกนัยงัถนนแห่งนี& เป็นย่านที�ไม่เคยหลบัใหลและคกึคกัมาก จนได้รบัฉายาว่าเป็น ย่าน
เมยีงดง แห่งเมอืงปูซานเลยทเีดยีว เพราะไม่เพยีงแต่จะเป็นย่านช้อปปิ& งแต่ยงัเต็มไปด้วย 
คลบั บาร ์รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และที�สาํคญัยงัเป็นย่านที�สาํคญัในปูซานที�เต็มไปด้วยโรง
ภาพยนตรแ์ละโรงละครซึ�งปูซานไดเ้ป็นเป็นเจา้ภาพจดังานเทศกาลภาพยนตรน์านาชาตปิู
ซานในเดอืนตุลาคมของทุกปี 

อาหารกลางเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู อาหารเกาหล ีอาทเิชน่ ดกัคาลบี&  ชาบ ู คาลบี&  จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนั &นพาทุกทา่นเเขา้พกัที� Hotel The Mark Haeundae หรอืเทยีบเทา่   

 

 

 รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรงุรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี 
ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื&ออื�นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที�จํานวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ที�น้อยกว่า
เทา่นั &น แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึ&น 

จากนั &นพาท่านสู ่หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน (GAMCHOEN CULTURE VILLAGE) หรอื
เรยีกวา่ “Korea’s Santorini (ซานโตรนีิ�เกาหล)ีโดยชื�อเรยีกนี&มาจากลกัษณะอนัโดดเดน่ของ
หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน หมู่บ้านที�ตั &งอยู่บนเนินเขา เรยีงตวัสลบักนัไปมาสสีนัสดใส ใน
อดตีหมูบ่า้นนี&เคยเป็นที�อยูอ่าศยัของของผูล้ี&ภยัสงครามเกาหล ีจนในปี 2009 รฐับาลเกาหล ี
ได้ส่งเสริมการท่องเที�ยวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ�งขึ&น โดย
ปรบัเปลี�ยนหมู่บา้นคมัชอนใหม้สีสีนัโดดเด่นดว้ยการทาส ีวาดภาพ ตามกําแพงและตวับา้น 
ให้ดูสดใส น่ารกั บ้านเรอืนหลายหลงัเปลี�ยนเป็นสตูดโิอและแกลลอรี�บางจุดก็เป็นรา้นขาย
สนิค้า ทั &งสนิค้าพื&นเมอืง สนิค้าสมยัใหม่ รวมไปถึงรา้นกาแฟ และได้โด่งดงัจากซีรี�ย์เรื�อง 
Running Man ที�มาถ่ายทําที� นี�  จึงทําให้หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนแห่งนี& เป็นที�รู้จ ักมี
นกัทอ่งเที�ยวชาวเกาหลแีละต่างประเทศมาเที�ยวกนัมากขึ&น 

จากนั &นพาท่านชม สะพานเดนิทะเล (SKY WALKWAY) อยู่ในบรเิวณของ ชายหาดซอง
โด (Songdo Beach) ซองโด (Songdo)นั &นแปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดนี&มีป่าสนอยู่
บรเิวณปลายสุดของหาด สะพานเดนิทะเล เป็นสถานที�ท่องเที�ยวแห่งใหม่ ซึ�งถอืว่าเป็น
แลนดม์ารค์ของหาดซองโดเลยทเีดยีว ตวัสะพานยื�นออกไปในทะเลเปรยีบเสมอืนเราเดนิ
อยู่บนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพื&นของสะพานสามารถ
มองเห็นนํ&าทะเลผ่านกระจกนิรภยั สกายวอร์คจะมลีานหนิใหญ่ๆ ให้ถ่ายรูปบรรยากาศ

วนัที(สามของการเดินทาง  หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน  - สะพานเดินทะเล  - นั (งกระเช้าลอยฟ้า   - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  
 วดัซนับงัโพมนุซา  - ภเูขาซองอคั 



 

   

 

  

  

  

 

 

และสองขา้งทางมองเหน็ววิทวิทศัน์สวยงาม  นอกจากนี&ยงัเป็นที�ถ่ายทํารายการ เช่น We Got Married ทําใหเ้ป็นที�นิยมอย่างมากสาํหรบัคน
เกาหล ี

จากนั &นพาท่านนั �ง กระเช้าลอยฟ้า (BUSAN AIR CRUISE) ซึ�งจะพาทุกท่านได้สมัผสักบั
ทวิทศัน์ชายฝั �งทะเลใต้ที�สวยงามของประเทศเกาหลใีต้แบบ ��� องศากบักระเช้าลอยฟ้า 
Busan Air Cruise  นับว่าเป็นแลนด์มารค์ใหม่ล่าสุดในเมอืงปูซาน เปิดบรกิารเมื�อวนัที� �� 
มิถุนายน ���� ที�ผ่านมา ที�บริเวณหาด Songdo ระยะทางของ Busan Air Cruise มี
ระยะทางยาวถึง �.�� กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาข้ามฝั �งตะวนัออกมายงัฝั �งตะวนัตก จาก 
Songnim Park มา Amnam Park ได้ภายใน � นาทีเท่านั &น และมีความสูงจากพื&นถึง �� 
เมตร ทาํใหม้องเหน็ววิของหาดซองโดไปถงึเกาะยองโดไดอ้ยา่งสวยงาม 

 

(หมายเหตุ นั �งกระเชา้ลอยฟ้า หรอื Cable Car ขึ&นอยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละวนั) 

อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิชน่ ดกัคาลบี&  ชาบ ู คาลบี&  จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนั &นพาท่านเดนิทางสู่สนามบนิกมิแฮ เดนิทางไปสนามบนินานาชาติเชจู ด้วยเที�ยวบนิใน
ประเทศโดยสายการบนิ  (*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั และ ไฟล์ท
ภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจ้ดัทาํ)   

 

 

พาทา่นเดนิทางสู ่ พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนที�ไดร้บัของขวญัจาก

ธรรมชาต ิ ทาํใหเ้ป็นที�ปลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ที�สง่ผลติภณัฑช์าเขยีวสง่ออกไปขายทั �วโลก 

เป็นสถานที�จดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชงชา  อนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปู

จากชานานาชนิด อาทเิชน่ ชาเขยีวคุณภาพเยี�ยมเหมาะสาํหรบัซื&อเป็นของฝาก มคีุกกี&ชาเขยีว 

ซุปชาเขยีว แผน่มาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพ ูเป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่           ที�จาํหน่าย

ชาเขยีว ทั &งรอ้นและเยน็ ไอศกรมี ชาเขยีว และโรลชาเขยีวที�คุณไมค่วรพลาด ภายในยงั

ประกอบไปดว้ย หอชมววิซึ�’นกัทอ่งเที�ยวจะไดส้มัผสักบัภาพบรรยากาศของไรช่าเขยีวที�ใหญ่

ที�สดุในเกาหลใีตร้วมทั &งถ่ายภาพที�ระลกึกบัถว้ยชา ซึ�งเป็นสญัลกัษณ์ของไรช่าเขยีวที�นี� 

จากนั &นพาทา่นแวะนมสัการพระณ วดัซนับงั โพมนุซา (SANBANGSAN BOMUNSA 

TEMPLE) วดัแหง่นี&ตั &งอยูบ่นเขาซนับงัหนั หน้าออกสูท่ะเล ระหวา่งทางขึ&นทา่นจะไดย้นิ

เสยีงพระสวดมนต ์ ภายในวดัจะประดษิฐาน พระพทุธรปูองคใ์หญ่ซึ�งเป็นพระ ประธานที�มี

ความศกัดิ bสทิธิ bและเป็นที�เลื�อมใสของชาวบา้น บนเกาะเชจ ู และชาวเกาหลใีตท้ี�นบัถอืศาสนา

พทุธ  และรปูปั&นเจา้แมก่วนอมิซึ�งหนัหน้า ออกสูท่ะเล นอกจากนั &นยงัมรีปูปั&นพระสงักจั

จายน์ ซึ�งหากไดล้บูพุงกจ็ะรํ�ารวยเงนิทอง ทา่นจะไดพ้บกบัวถิกีารทาํบุญของชาวเกาหลี



 

   

 

  

  

  

 

 

ใตท้ี�แตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื�อเป็นอาหารสาํหรบัพระสงฆเ์พื�อความอุดมสมบรูณ์ ถวายเทยีนเพื�อเป็นแสงสวา่งแหง่

ชวีติ นอกจากนั &นที�วดัแหง่นี&ทา่นยงัจะไดช้ื�นชมกบัววิทะเลที�สวยงามของแหลมมงักรที�ยื�นออกมาสูม่หาสมทุร 

 

พาทา่นเดินทางสู ่ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เป็นภเูขาไฟที�สวยงามอีก� ลกูบนเกาะเชจ ู

สามารถชมวิวท้องทะเล ภเูขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริม

ทะเล ชายหาดที�นี�จะไมไ่ด้เป็นทรายสีขาวแตก่ลบัเป็นหินสีดํา นํ ,าทะเลสีดําแปลกตา เป็นจดุดํานํ ,า

ยอดนิยมของกลุม่แฮนยอ  ตรงฐานภเูขา จะมีช่องที�ทหารญี�ปุ่ นบงัคบัให้คนเกาหลีขดุเจาะไว้

ตั ,งแตส่มยัสงครามโลก  เพื�อเอาไว้จอดเรือแอบซอ่นไว้สําหรับทําลายเรือของอเมริกา โดยทําเป็น

เรือติดระเบิดแล้วพุง่ชนแบบพลีชีพ ก่อนนี ,เปิดให้เข้าชม แตมี่เหตกุารณ์เคยดินถลม่ลงมาเลยปิด

ไมใ่ห้เข้าชมอีกเลย และยงัเคยเป็นสถานที�ถ่ายทําเรื�อง "แดจงักึม"ตอนที�ถกูเนรเทศ ละครโทรทศัน์

ยอดนิยมของเกาหลีใต้ สําหรับใครที�ชื�นชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงต้องฟินกบัหอยเป๋าฮื ,อ

สดุขึ ,นชื�อที�อาชีพแฮนยอหรือนกัประดานํ ,าหญิงวยัชรางมขึ ,นมาขายกนัอยูริ่มชายฝั�ง สด อร่อยอยา่บอกใครเชียว 

 อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิชน่ ดกัคาลบี&  ชาบ ู คาลบี&  จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนั &นพาทุกทา่นเเขา้พกัที� Sea & Hotel  หรอืเทยีบเทา่   

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ     (ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื&ออื�นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที�จํานวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ที�น้อยกว่า

เทา่นั &น แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึ&น 

จากนั &นพาทุกท่านเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ (HAENYEO MUSEUM) แฮนยอ คอืนกัดาํนํ&าที�

ลงไปเกบ็อาหารทะเลบรเิวณรอบๆชายฝั �งของเกาะเชจดูว้ยวธิกีารตามแบบฉบบัดั &งเดมิของเกาหล ี

บางคนกย็กใหแ้ฮนยอเป็นนางเงอืกแห่งทอ้งทะเลซึ�งไดร้บัความสนใจอยา่งมาก ภายในพพิธิภณัฑ์

ทุกท่านจะไดพ้บภาพถ่ายแฮนยอที�สะท้อนให้เหน็ถงึความแขง็แกร่งของผูห้ญิงบนเกาะเชจู โดย

รูปแบบการจดัแสดง เป็นอาคารและวตัถุบอกเล่า เรื�องราว วถิีชีวติความเป็นอยู่  ซึ�งข้าวของ 

เครื�องใชท้ี�นํามาแสดงสว่นใหญ่จะเป็นของใชท้ี�เจา้ของบา้นไดใ้ชง้านจรงิ อาท ิเชน่การแต่งกาย ใน

สมยัก่อนชุดแต่งกายของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆที�ดูสบายตา ภายในมฉีายวดีโีอเรื�องราวของ

อาชีพนี& ใต้ท้องทะเลให้เราดูอีกด้วย (หมายเหตุ :ขอสงวนสิทธิ bการเข้าชมเนื�องจากสถานที�

ทอ่งเที�ยวบางแหง่มวีนัหยดุประจาํ) 

วนัที(สี(ของการเดินทาง    พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ  - ร้านนํ"ามนัสนเขม็แดง  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอึบ  - 
             ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง-  ชมดอกไฮเดรนเยีย  -พิพิธภณัฑส์ตัวนํ์"า 

 



 

   

 

  

  

  

 

 

 

จากนั &นพาท่านเดนิทางต่อที� ร้านค้าสมุนไพรสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาตผิ่านผลงานการวจิยั

มากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและนํ&าตาลในกระแส

เลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในรา่งกาย เพื�อเพิ�มภูมติา้นทานและ

ทาํใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหล ีซึ�งกาํลงัเป็นสิ�งที�ไดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

 จากนั &นพาท่านเยี�ยมชม หมู่บ้านวัฒ นธรรม "ซองอึบ" 

(SONGEUB FOLK VILLAGE) หมูบ่า้นแห่งนี&ไมใ่ช่เป็นแคห่มูบ่า้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็น

หมูบ่า้นโบราณอายุมากกวา่ ��� ปี ที�ยงัมชีาวบ้านอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบ้านที�นี�

คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมลูมา้ เป็นตวัยดึก้อนหนิและก้อนอฐิเขา้ด้วยกนัเป็นโครงสรา้งของตวั

บ้าน ถ้าท่านเคยมาเที�ยวเกาหลี ใตแ้ลว้เคยเหน็ไหต่างๆที�อยูต่ามบา้นกจ็ะเดาไดว้า่เป็นไหสาํหรบั

ทํ า  "กิม จิ " ห รือผักดองของ เกาหลี แต่สําหรับที�เกาะนี&นั &น ไหที�วางเรียงรายกันอยู่ตาม

บ้านเรือนที�นี� จะเป็นไหสําหรบั หมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี� ที�จะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี& 

โดยชาวบ้านจะนําผลเบอร์รี�ป่า มาใส่ลงไปในไหพร้อมกับนํ& าผึ&ง และหมักไว้สามปี ก่อนที�จะ

นํามารบัประทานได ้รสชาตหิวานอมเปรี&ยว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้นการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนันี&กลายเป็นสนิคา้ที�ผูม้าเยี�ยมเยอืนมกัจะ

ซื&อกลบัไปรบัประทาน และซื&อเพื�อเป็นของฝาก 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านด้วย "แทจพีลูแบ็ก"  เป็นการนําเนื&อหมูหมกักบัเครื�องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนําไปผดัคลุกเคล้าพรอ้มนํ&าซุป 

นกัทอ่งเที�ยวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื�อสกุรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื�องเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ 

เป็นอาหารพเิศษที�ขอแนะนํา 

จากนั &นนําท่านชม ยอดเขาซองซานอิลจบูง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟที�ดบั

แล้ ปากปล่องภูเขาไฟที�มีลกัษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานที�โด่งดงัที�ผู้คนมาขอพรและชมพระ

อาทติย์ขึ&น เป็นหนึ�งใน 10 สถานที�สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี&เรา           ยงัสามารถดื�มดํ�า

กับท้องฟ้าและนํ& าทะเลสีคราม ทิวทัศน์ที�สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็นสถานที�ที�

นักท่องเที�ยวจากทั �วทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยใ์หม่ทาง

ธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึ&นไปยงัปากปล่องภูเขาไฟที�ดบัแลว้ ระหวา่งทางท่านสามารถ

หยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรปูจากมมุสงู แต่ละจุดชมววิที�ท่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และ

บรรยากาศที�แตกต่างกนั เมื�อขึ&นไปถงึดา้นบนสดุของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศ

บรสิทุธิ b และทศันียภาพที�สวยงามอยา่งแน่นอน 

พาทุกท่านเดนิทางชม ดอกไฮเดรนเยีย (HYDRANGEA FLOWER) ความหมายของดอกไฮ

เดรนเยยี บา้งกว็่าหมายถงึ “ดอกไมเ้ยน็ชา” เพราะสามารถทนกบัอากาศหนาวไดเ้ป็นอย่างด ี

แต่อกีความหมายหนึ�งกค็อื “แทนคําขอบคุณ” หรอื  ขอบคุณที�เขา้ใจ และคอยอยู่เคยีงขา้งกนั
มาตลอด ดอกไฮเดรนเยยีบนเกาะเชจูสว่นมากดอกเป็นสฟ้ีา ม่วงอมชมพ ูกลิ�นอายความหอม



 

   

 

  

  

  

 

 

อ่อนๆ แบบธรรมชาตขิองดอกไฮเดรนเยยีจะช่วยทาํใหบ้รรยากาศอบอวนไปดว้ยควาสขุ ความเพลดิเพลนิ มชีวิติชวีาและไม่ควรพลาดถ่ายรปู
เกบ็ความประทบัใจ (ดอกไฮเดรนเยยีจะบานสวยในชว่งเดอืนพฤษภาคม-มถุินายน ทั &งนี&ขึ&นอยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง) 

 

จากนั &นพาท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์สตัวนํ์"า (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  หรอื    อควา

เรยีมที�ใหญ่ที�สุดในเกาหลีใต้และมตีู้ปลาใหญ่ที�สุดในเอเชีย เป็นสถานที�อีกหนึ�งแห่งที�ไม่ควร

พลาดเมื�อได้มาเยอืนเกาะเชจู เพราะที�นี�เป็นทั �งศูนย์กลางการเรยีนรูท้างทะเล ความรูเ้กี�ยวกบั

ธรรมชาติและมีสิ�งมชีีวติใต้ทะเลที�จดัแสดงได้น่าสนใจและสวยงาม มตีู้ปลาจํานวนมากตั &งแต่

ขนาดเลก็จนถงึขนาดใหญ่ทหมึาอลงัการชวนตื�นตาตื�นใจในโลกใตท้อ้งทะเล ชมการใหอ้าหารนก

เพนกวนิตวัน้อย ที�ต่างกรูกนัมารบัอาหารอย่างคกึคกั และปลากระเบนว่ายขา้มหวัไปมาทําให้

คุณและครอบครวัหลงรกัทอ้งทะเลโดยไมรู่ต้วั 

 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซฟู๊ีดนึ�ง เมนูปิ& งย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ เกาะเชจขูึ&นชื�อดว้ยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุ้กท่านไดล้ิ&ม

ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื�องเคยีงต่างๆ  

จากนั &นพาทุกทา่นเเขา้พกัที� Sea & Hotel  หรอืเทยีบเทา่   

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก 

และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื&ออื�นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที�จํานวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ที�น้อยกว่าเท่านั &น แต่

ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึ&น 

จากนั &นพาทุกท่านชม  ยงดอูมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้ามทะเลยง

ยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัร็อคที�มีลกัษณะคล้ายกบัหวัมงักร อีกหนึ�งในมนต์เสน่ห์ทาง

ธรรมชาตขิองเกาะเจจู ซึ�งถอืกนัว่าถา้หากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพื�อมาดโูขดหนิมงักร กถ็อืว่า

ยงัมาไมถ่งึเกาะเจจ ูโขดหนิมงักรแหง่นี&เกดิขึ&นจากการกดักรอ่นของคลื�นลมทะเล ทาํใหม้รีปูทรงลกัษณะ

เหมอืนหวัมงักร กําลงัอา้ปากสง่เสยีงรอ้งคํารามและพยายามที�จะผุดขึ&นจากทอ้งทะเล เพื�อขึ&นสู่ทอ้งฟ้า 

เป็นประติมากรรมที�ธรรมชาตไิด้สรา้งสรรค์มา สถานที�แห่งนี&เป็นที�สนใจของนักท่องเที�ยวเกาหลเีป็น

อย่างมาก และยงัสามารถเดนิไปเยี�ยมชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื�อชมววิธารลาวาที�ตอนนี&กลายเป็น

ธารนํ&าทะเลที�มสีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

จากนั &นนําท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิ bเรยีบรอ้ย

แลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรี&ยว ดสีําหรบั

วนัที(ห้าของการเดินทาง    ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมนุไพร +ร้านละลายเงินวอน -   ศนูย์
เครื(องสาํอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอตเต้ ดิวตี"ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู  

 



 

   

 

  

  

  

 

 

บุคคลที� นิยมดื�มเหลา้ ชา กาแฟ นํ&าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิที�ตกคา้งหรอืไขมนัที�สะสมอยู่ภายในผนงัของตบั  หรอื

ไต ชว่ยใหต้บัหรอืไตของทา่นแขง็แรงขึ&น ซึ�งยงัสง่ผลดต่ีอสขุภาพรา่งกายของทา่นเอง 

จากนั &นพาท่านเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครื(องสาํอางค ์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสาํอางคท์ี�หมอ

ศลัยกรรมเกาหลรีว่มออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑ์ต่างๆ ที�เหมาะกบัผูท้ี�มปัีญหาผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็น

สวิ มรีิ&วรอย ฝ้า กระ จุดด่างดําใบหน้าหมองคลํ&า อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิ&วรอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิ

แบบสาวเกาหล ีโดยไมต่อ้งศลัยกรรม  

                                                                                                                           

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิสว่นผสมของเมนูนี& คอืหมหูมกัชิ&นบาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหลํ�าปล ีฟักทองอ่อน ถั �วงอก แครอท 

เหด็และวุน้เสน้มาต้มรวมกนั โดยสามารถทานได้ทั &งแบบแห้งและนํ&า เครื�องเคยีงต่าง ๆ คอื ถั �วงอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิเสรฟิ

พรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ทา่นจะอิ�มอรอ่ยกบัเมนูอาหารนี&อยา่งแน่นอน 

จากนั &นนําท่านสู่ ศูนยโ์สม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี&รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที�

อายุ 6 ปี ซึ�งถอืว่าเป็นโสมที�มคีุณภาพดทีี�สุด ภายในจะมเีจา้หน้าที�ใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัโสมพรอ้มอธบิาย

คุณสมบตัแิละผลติภณัฑ์ที�ผลติจากโสม ให้ท่านไดเ้ลอืกซื&อโสมที�มคีุณภาพดทีี�สุดและราคาถูก กลบัไป

บาํรงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ที�ทา่นรกัและนบัถอื 

จากนั &นนําท่านชอ้ปปิ& งสนิคา้ปลอดภาษ ีลอ๊ตเต้ ดิวตี"ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ที�นี�มสีนิคา้ชั &น

นําปลอดภาษีใหท้่านเลอืกซื&อมากมายกว่า ��� ชนิด  นํ&าหอม เสื&อผ้า เครื�องสาํอางค์ กระเป๋า นาฬิกา 

เครื�องประดบั หลากหลายแบรดด์งั อาทเิช่น 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, � CE, Mac, Bobbi Brown, Chanel, Jo 

Malone, Perfumes ฯลฯ 

จากนั &นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ& งสนิค้าท้องถิ�น ชื�อดงั บนเกาะเชจู อาทิ

เสื&อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื�องสําอางค์ เครื�องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผัส

ประสบการณ์ชอ้ปปิ&งที�เรา้ใจที�สดุของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศทะเลใต ้

 

 

 

��:��-��.�� น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เที�ยวบนิที� �C2243 พรอ้มความประทบัใจ 

                                                             เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ  



 

   

 

  

  

  

 

 

**กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะ

ไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�นและขอสงวนสิทธิ> ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น ซึ� งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั***           ในกรณี

เกิดเหตุสุดวสิัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือสิ�งของสูญหายตามสถานที�

ต่างๆ ที�เกิดขึ�นอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ที� ที�จะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการท่องเที�ยวที�ระบุในโปรแกรม       ผูเ้ดินทางไม่

สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั�งสิ�น ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายที�ลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

***ราคาโปรโมชั (น มีจาํนวนจาํกดั(ราคายึดตามหน้าเวบ็ไซต)์ 
 

เงื(อนไขการให้บริการกรณีสาํรองที(นั (ง  
   1. ราคาโปรโมชั �นชาํระเงนิเตม็จาํนวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

      ราคาปกตชิาํระเงนิมดัจาํ***   ทา่นละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่เสริมเตียง 

พกัเดี(ยวเพิ(ม 
ราคา
ปกติ 

ราคา
โปรโมชั (น 

กรกฎาคม  : 15-19 

สิงหาคม : 19-23 
13,800.- 10,300.- 

l,mnn.- กรกฎาคม  : 16-20 14,100.- 10,600.- 

กรกฎาคม  : 17-21 

สิงหาคม : 21-25,23-27 
14,400.- 10,900.- 

***เนื�องจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครั �งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื�องผูแ้อบแฝงมาเป็น
นักท่องเที�ยว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอื์�น เช่น ไปทาํงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันั �นตั �งแต่วนัที� 1 มีนาคา 0123 โปรแกรม EXCLUSIVE BUSAN&JEJU 

SUMMER ทางแลนดเ์กาหลีจาํเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื�อให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านั�น เป็นจาํนวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้า
เป็นนักท่องเที�ยวจริงๆ เดินทางท่องเที�ยวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมที�กาํหนด สามารถขอรบัเงินประกนันี�คืนเตม็จาํนวน ดงันั �นจึงใคร่
ขอความร่วมมือจากลกูค้าปฏิบติัตามเงื�อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธิP ไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไมผ่า่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั �งที�

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 
หากท่านถกูเจ้าหน้าที�ตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลกูค้าจะต้องเป็น

ผูช้าํระเองทั �งหมด 
หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเที�ยวหลงัเวลาเครื�องลงประมาณ 3 ชั �วโมง ทางทวัรไ์มมี่นโยบายให้คณะรอ ท่านที�ติด
ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื�อ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที�ยวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

   2. สว่นที�เหลอืชาํระเตม็จาํนวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีที�ไมช่าํระยอดเงนิสว่นที�เหลอืตามเวลาที�กําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่น
ถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่ทา่นสละสทิธิ bในการเดนิทางกบัทางบรษิทั 
ราคานี"รวม 
-   คา่ตั �วเครื�องบนิ ตามที�ระบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   คา่ภาษสีนามบนิ ทุกแหง่ที�ม ี  
-   คา่อาหารทุกมื&อ ตามที�ระบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
-   คา่ที�พกัระดบัมาตรฐาน 3 คนื (พกัหอ้งละ �-� ทา่น)  
-  คา่รถรบั-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ / คา่นํ&าหนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก. /1ชิ&น 
-   คา่หวัหน้าทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง นําทา่นทอ่งเที�ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
          (ขอสงวนสทิธิ bหวัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึ&นไปพรอ้มกรุป๊ทวัร)์ 
-   คา่ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ �,���,��� บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเทา่นั &น) 
ราคานี"ไม่รวม 
-   คา่ธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ�น 1,000 บาท หรอื 30,000 วอน ต่อทา่นตลอดทรปิ 

-   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ เครื�องดื�มที�ส ั �งเพิ�ม
นอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสั �งเพิ�ม กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จา่ยเพิ�มเองต่างหาก) 
-   คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   คา่นํ&าหนกักระเป๋าสมัภาระ ที�หนกัเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ20 กก.) 
-   คา่วซี่าสาํหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3) ใบสาํคญัถิ�นที�อยู ่4) สาํเนา
ทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ&ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและดาํเนินการยื�นวซี่าดว้ยตนเองเทา่นั &น  
(สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งทาํเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื�นวซี่า) 
-  คา่อาหารที�ลกูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลี�ยนแปลงจากที�โปรแกรมกาํหนด หากลกูคา้ไมส่ามารถรบัประทานอาหารที�ทาง
ทวัรจ์ดัให ้กรณุาเตรยีมอาหารสาํเรจ็รปูสว่นตวัสาํรองมาดว้ย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึ&นไป ยดึมดัจาํ 

- ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30  วนั ยดึเงนิคา่ทวัรท์ั &งหมด 

(ราคาโปรโมชั �นไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี ) 
** ชว่งเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได*้** 

กรุป๊ที�เดนิทางตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ  
รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัรท์ั &งหมด 

หมายเหต ุ

-           จาํนวนผูเ้ดนิทาง ขั &นตํ�า ผูใ้หญ่ �� ทา่น (ผูใ้หญ่) ขึ&นไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย � วนัก่อนการเดนิทาง 
-           ราคานี&เป็นราคาสาํหรบันกัทอ่งเที�ยวชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นั &น (นกัทอ่งเที�ยวต่างประเทศชาํระเพิ�มทา่นละ 
�,��� บาท) 
 -         เที�ยวบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผู้
เดนิทางเป็นสาํคญั 
-           สงวนสทิธิ bในการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิทั &งไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 



 

   

 

  

  

  

 

 

-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน้่อยกวา่ � เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื�อทอ่งเที�ยว เทา่นั &น 
(หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกวา่ � เดอืนทาํใหไ้มส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั &งสิ&น) 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั &งสิ&นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยั
ธรรมชาต ิหรอืกรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าที�กรมแรงงานทั &งจากไทยและ
ต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั &งสิ&น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง
มื&อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั &งสิ&น หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที�เกดิจาก ความประมาท
ของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
-           ตั �วเครื�องบนิเป็นตั �วราคาพเิศษ กรณีที�ทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลื�อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งทาํในวนัทาํการของบรษิทัดงันี& วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 
��.�� น. - ��.�� น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่ว และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั &นๆ ถอืวา่เป็นวนัหยดุทาํการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไมม่อีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทั &งสิ&น เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจขอบรษิทักาํกบั
เทา่นั &น 
-           หากทา่นที�ตอ้งการออกตั �วภายในประเทศ อาทเิชน่เครื�องบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามที�เจา้หน้าที�ทุกครั &งก่อนทาํการออกตั �ว เพื�อ
ป้องกนัปัญหาเที�ยวบนิลา่ชา้ เปลี�ยนแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลี�ยนแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึ�งอยูเ่หนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและคนืคา่ใชจ้า่ยใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปปิ&งตามที�โปรแกรมกาํหนด ทางแลนดป์รบัเงนิคา่เขา้รา้นชอ็ปรา้นละ ���,��� วอน หรอืเป็นเงนิไทย 
�,��� บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ&นอยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมที�เขา้พกั ไมส่ามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเที�ยวกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ทา่น 
-           ขอสงวนสทิธิ bการตดัหอ้งพกัสาํหรบัผูท้ี�ไมเ่ดนิทาง ผูร้ว่มเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิ bสาํหรบัลกูคา้ที�เดนิทางทอ่งเที�ยว และไปกลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นั &น 
-            เมื(อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั "งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเงื(อนไข ข้อตกลง
ต่างๆ ที(ได้ระบไุว้แล้วทั "งหมด 

 
กรณุาอ่านเงื(อนไขการจองทวัรต์ามที(ระบใุนรายการข้างต้น  

หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าที(ก่อนทาํการจอง 
 


