
 

 

รหัสทัวร TWT1901503 

ทัวรเกาหล ีปูซาน เชจู ซัมเมอร 5 วัน 3 คืน (7C) 
ทุงวัดแฮดอง ยงกุงซา เอเปค เฮาส จุดชมวิว หมูเกาะออยุคโด ปูซานทาวเวอร   

ถนนชอปปم�ง นัมโพดง หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน  สะพานเดินทะเล น่ังกระเชาลอยฟ�า    

พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค วัดซันบังซา   

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต 

    19.30 - 21.30 น.  คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณช้ัน 4 ช้ัน
ผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน  JEJU AIR  / EASTAR JET  หนาเคานเตอรเช็คอิน 
……. ใกลประตูทางเขาหมายเลข …… โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวก ในเร่ืองของเอกสาร 

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    วัดดแฮดอง ยงกุงซา  - เอเปค เฮาส  - จุดชมวิว หมูเกาะออยุคโด      
ปูซานทาวเวอร  - ถนนชอปปم�ง นัมโพดง 

 22.30 - 02.30 น.    ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JEJU AIR 
เท่ียวบินที่ 7C 2252 
*สายการบินมีการเปลียนแปลงไดในระดับเทียบเทากัน  
*สายการบิน LOW COST ไมเสริฟอาหารบนเคร่ืองน้ําหนักกระเป�า 15 กิโลกรัม 
 

 

 

 

06.35 – 07.30 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ  เมืองปูซาน สาธารณรัฐ
เกาหลีใต (กรุณาปรับเวลาของทานใหเร็วข้ึน 2 ช่ัวโมง เพ่ือใหตรงกับเวลาทองถ่ินของประเทศ
เกาหลี) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ขอตอนรับทุกทานสูเมืองปูซาน 



 

 

จากน้ันพาทานนมัสการพระที ่วัดแฮดอง ยงกุงซา 
(HAEDONG YONGGUNGSA TEMPLE ) เปนวัดที่สราง
บนเหลาโขดหินริมชายหาดท่ีแตกตางไปจากวัดสวนใหญใน
ประเทศเกาหลี ที่มักจะสรางอยูตามเชิงเขา วัดแหงน้ีถูกสราง
ข้ึนโดยพระอาจารย Naong เม่ือป 1376 ในชวงรัชสมัย
ของกษัตริย Uwang แหงราชวงศ Goryeo จากน้ันในป 
1970 ถูกฟم�นฟูและปรับปรุงอีกคร้ัง ดวยความพิถีพิถัน
เพ่ือใหคงไวซ่ึงเอกลักษณและความงดงามแบบด้ังเดิม จาก
ประตูซุมมังกรสีทองอราม เดินผานอุโมงคขนาดเล็ก ไปสู

ทางเดินและบันไดหิน 108 ข้ัน เปนจุดสําหรับชมวิวและความงดงามของทะเล กอนจะเดินตอลง
ไปสูบริเวณท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิองคสีดํา ซ่ึงต้ังตระหงานอยูบนโขดหิน และเม่ือ
เดินไปตามสะพานท่ีทอดเขาสูบริเวณตัววัด ท่ีประกอบไปดวยวิหารและศาลาเรียงรายลดหล่ัน
กันไปตามโขดหิน โดยบริเวณดานหนาของวิหารหลัก มีเจดียสูง 3 ช้ัน และสิงโต 4 ตัว เปน
สัญลักษณของความสนุก, ความโกรธ, ความเศรา และความสุข นอกจากน้ี ภายในวัดยังมีองค
เจาแมกวนอิม, พระสังกัจจายนองคสีทองอราม, ศาลเจา และอ่ืนๆ วัดแหงน้ีเปนสถานที่
ศักด์ิสิทธ์ิและสวยงาม เหมาะสําหรับการมาชมพระอาทิตยข้ึนในยามเชา และมักเปนสถานท่ีที่
เหลาพุทธศาสนิกชนในเกาหลี พากันมาอธิษฐานขอพรในวันข้ึนปใหม 

พาทานแวะชม เอเปค เฮาส (NURIMARU APEC  
HOUSE)เคยเปนสถานที่จัดการประชุม APEC  เม่ือป 
2005 คําวา (Nuri) ในภาษาเกาหลีแปลวา "โลก" สวนคําวา 
(Maru) แปลวา "การประชุมสุดยอด" และ APEC House 
ก็หมายถึง "บานที่สุดยอดผูนําของโลกมารวมตัวกันเพ่ือ
ประชุมเอเปค" ที่น่ีต้ังอยูบนเกาะทงแบค 
(Dongbaekseom) มีภูมิทัศนท่ีสวยงามตามธรรมชาติ 
รายลอมดวยดอกไมและตนสน เปนอาคาร 3 ช้ัน ผสมผสาน

ระหวางสถาปตยกรรมสมัยใหม และสถาปตยกรรมแบบด้ังเดิมของเกาหลี ที่คงความงดงามของ
ธรรมชาติ และความทันสมัยที่ผสมผสานกันอยางกลมกลืน ถูกจัดเปนหองประชุมที่มีช่ือเสียง
ระดับนานาชาติ 
ระเบียงของอาคารเปนจุดชมวิวชมความงดงามของสะพานกวางฮันเดกโย 
“Gwangandaeyeo Bridge” เปรียบเสมือน “สะพานโกลเดนทเกท” นับเปนสะพานท่ีสราง



 

 

ขามทะเลท่ีใหญที่สุดของเกาหลี มีความยาวประมาณ 7.4km  ถายรูปเก็บความประทับใจได ณ 
จุดน้ี (หมายเหตุ :สถานที่ทองเที่ยวบางแหงข้ึนอยูกับวันหยุดประจํา) 
อาหารกลางวัน พรอมเสริฟดวยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเชน ดักคาลบ้ี  ชาบู  คาลบี้  จิมดัก  บลุ
โกกิ  บิบิมบับ ฯลฯ 

จากน้ันนําทานชมวิว จุดชมวิว หมูเกาะออยุคโด
(ORYUKDO SUNRISE PARK)เรียงตัวกันออกจากฝم�งไป
ทางตอนใตของเมืองปูซาน สามารถมองเห็นไดชัดเจนจาก
แผนดิน บางครั้งจะเห็นวามี 5 เกาะ บางคร้ังจะเห็น 6 เกาะ 
ข้ึนอยูกับน้ําข้ึนน้ําลง ทําใหไดช่ือวา ออยุคโด ที่แปลวา 5 6 
เกาะ เปนเกาะท่ีเปนหินทั้งหมดเปนหน่ึงในอนุสรณของชาติ 
มีเพียงเกาะเดียวที่ใหญที่สุดท่ีมีคนอยูอาศัย และมี
ประภาคารต้ังอยู ประกอบไปดวยเกาะ Usakdo, Surido, 
Gonggotdo, Guldo และเกาะ Deungdaedo ที่มี
ประภาคารอยู นอกจากน้ีมีทางเดินลอยฟ�า ออยุคโด สราง

จากหนาผาย่ืนออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มี
พ้ืนที่ทําดวยกระจกหนา 50 mm เคลือบดวยสารกันกระสุน
เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยแข็งแรง อยูตรงแนวที่เปนเสนแบง
ระหวางทะเลตะวันออกและทะเลใตของเกาหลี สามารถชม
พระอาทิตยข้ึนได ที่น่ีเปนอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ีมีช่ือเสียงของ
เมืองปูซาน (ชมทางเดินลอยฟ�า ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ) หมู
เกาะออยุคโดไดรับการข้ึนทะเบียนเปนสถานท่ีสําคัญของชาติ
เพราะเรือสวนใหญที่จะมาติดตอกับเมืองปูซาน มักจะตอง
ผานมาทางหมูเกาะออยคุโด 

จากน้ันพาทานชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร (BUSAN TOWER) ต้ังอยูใน สวนยองดูซาน 
(Yongdusan Park) เปนอุทยานแหงชาติ ต้ังอยูบนเนินเขาใจกลางเมือง เปนสถานท่ีพักผอน
หยอนใจ หอคอยน้ีสูงประมาณ 120 เมตร ถือเปน Landmark สําคัญของเมือง สําหรับช้ันแรก
ของหอคอย เปนบริเวณขายของท่ีระลึก และงานหัตถกรรมแบบด้ังเดิมของเกาหลี เชน  พวง
กุญแจ, เคร่ืองปم�นดินเผา, ตุกตา และอ่ืนๆอีกมากมายคนท่ีมาเที่ยวท่ีน่ีสวนมากจะเปนคูรัก ท้ัง
ชาวเกาหลีและนักทองเที่ยวตางชาติ คูรักสวนมากจะเตรียมกุญแจมาคลองตรงท่ีราวระเบียงรอบ
ฐานของหอคอย  เพราะมีความเช่ือวาคูรักท่ีไดมาคลองกุญแจที่น่ีจะรักกันยาวนานตลอดไป 



 

 

(ราคาไมรวมคากุญแจ , ไมรวมคาข้ึนลิฟต) สวนดานบนสุดของหอคอยเปนจุดสําหรับชมวิว
ทิวทัศนของเมืองปูซานแบบพาโนรามา 360 องศา 

จากน้ันพาทุกทานเดินทางสู ถนนนัมโพดง (DOWNTOWN 
NAMPODONG)  เปนถนนชอปปم�งท่ีโดงดังและคึกมากอีก
แหงในปูซาน  นักทองเท่ียวนิยมจะมาเดินชอปปم�งและเดิน
เที่ยวเลนกันยังถนนแหงน้ี เปนยานที่ไมเคยหลับใหลและ
คึกคักมาก จนไดรับฉายาวาเปน ยานเมียงดง แหงเมืองปู
ซานเลยทีเดียว เพราะไมเพียงแตจะเปนยานชอปปم�งแตยัง

เต็มไปดวย คลับ บาร รานอาหาร รานกาแฟ และท่ีสําคัญยังเปนยานท่ีสําคัญในปูซานที่เต็มไป
ดวยโรงภาพยนตรและโรงละครซ่ึงปูซานไดเปนเปนเจาภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตรนานาชาติปู
ซานในเดือนตุลาคมของทุกป 
อาหารกลางเย็นพรอมเสริฟดวยเมนู อาหารเกาหลี อาทิเชน ดักคาลบ้ี  ชาบู  คาลบ้ี  จิมดัก  บลุ
โกกิ  บิบิมบับ ฯลฯ 
จากน้ันพาทุกทานเเขาพักท่ี Hotel The Mark Haeundae หรือเทียบเทา   
วันที่สามของการเดินทาง  หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน  - สะพานเดินทะเล  - น่ังกระเชาลอยฟ�า   

พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค - วัดซันบังซา  - ภูเขาซองอัค 
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป 
ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไม
แตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใสกับขาว) ท่ีนอยกวาเทาน้ัน 
แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตลตะวันตกกันมากข้ึน 

จากน้ันพาทานสู หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน 
(GAMCHOEN CULTURE VILLAGE) หรือเรียกวา 
“Korea’s Santorini (ซานโตริน่ีเกาหลี)โดยช่ือเรียกน้ีมา
จากลักษณะอันโดดเดนของหมูบานวัฒนธรรมคัมชอน 
หมูบานที่ต้ังอยูบนเนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสันสดใส 
ในอดีตหมูบานน้ีเคยเปนที่อยูอาศัยของของผูล้ีภัยสงคราม

เกาหลี จนในป 2009 รัฐบาลเกาหลี ไดสงเสริมการทองเท่ียวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ 
ใหนาอยูมากย่ิงข้ึน โดยปรับเปล่ียนหมูบานคัมชอนใหมีสีสันโดดเดนดวยการทาสี วาดภาพ ตาม
กําแพงและตัวบาน ใหดูสดใส นารัก บานเรือนหลายหลังเปล่ียนเปนสตูดิโอและแกลลอร่ีบางจุด
ก็เปนรานขายสินคา ทั้งสินคาพ้ืนเมือง สินคาสมัยใหม รวมไปถึงรานกาแฟ และไดโดงดังจากซี



 

 

ร่ียเร่ือง Running Man ท่ีมาถายทําท่ีน่ี จึงทําใหหมูบานวัฒนธรรมคัมชอนแหงน้ีเปนที่รูจักมี
นักทองเท่ียวชาวเกาหลีและตางประเทศมาเท่ียวกันมากข้ึน 

จากน้ันพาทานชม สะพานเดินทะเล (SKY WALKWAY ) อยูใน
บริเวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด 
(Songdo)น้ันแปลวาเกาะสน เพราะชายหาดน้ีมีป�าสนอยูบริเวณ
ปลายสุดของหาด สะพานเดินทะเล เปนสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหม ซึ่ง
ถือวาเปนแลนดมารคของหาดซองโดเลยทีเดียว ตัวสะพานย่ืนออกไป
ในทะเลเปรียบเสมือนเราเดินอยูบนทะเล สะพานทอดยาวยาว
ประมาณ 104 เมตร ในสวนพ้ืนของสะพานสามารถมองเห็นน้ําทะเล
ผานกระจกนิรภัย สกายวอรคจะมีลานหินใหญๆ ใหถายรูป

บรรยากาศและสองขางทางมองเห็นวิวทิวทัศนสวยงาม  นอกจากน้ียังเปนที่ถายทํารายการ เชน 
We Got Married ทําใหเปนที่นิยมอยางมากสําหรับคนเกาหลี 

จากน้ันพาทานน่ัง กระเชาลอยฟ�า (BUSAN AIR CRUISE) ซึ่งจะ
พาทุกทานไดสัมผัสกับทิวทัศนชายฝم�งทะเลใตที่สวยงามของประเทศ
เกาหลีใตแบบ 360 องศากับกระเชาลอยฟ�า Busan Air Cruise  
นับวาเปนแลนดมารคใหมลาสุดในเมืองปูซาน เปดบริการเม่ือวันท่ี 
21 มิถุนายน 2560 ท่ีผานมา ที่บริเวณหาด Songdo ระยะทางของ 
Busan Air Cruise มีระยะทางยาวถึง 1.62 กิโลเมตร ใช
ระยะเวลาขามฝم�งตะวันออกมายังฝم�งตะวันตก จาก Songnim Park 
มา Amnam Park ไดภายใน 8 นาทีเทาน้ัน และมีความสูงจากพ้ืน
ถึง 86 เมตร ทําใหมองเห็นวิวของหาดซองโดไปถึงเกาะยองโดได

อยางสวยงาม 
(หมายเหตุ น่ังกระเชาลอยฟ�า หรือ Cable Car ข้ึนอยูกับสภาพอากาศในแตละวัน) 
อาหารกลางวัน พรอมเสริฟดวยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเชน ดักคาลบ้ี  ชาบู  คาลบี้  จิมดัก  บลุ
โกกิ  บิบิมบับ ฯลฯ 
จากน้ันพาทานเดินทางสูสนามบินกิมแฮ เดินทางไปสนามบินนานาชาติเชจู ดวยเท่ียวบินใน
ประเทศโดยสายการบิน  (*สายการบินมีการเปลียนแปลงไดในระดับเทียบเทากัน และ ไฟลท
ภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจัดทํา)   



 

 

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

จากน้ันพาทานแวะนมัสการพระณ วัดซันบังโพมุนซา 
(SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) วัดแหงน้ีต้ังอยูบน
เขาซันบังหันหนาออกสูทะเล  ระหวางทางข้ึนทานจะไดยินเสียง
พระสวดมนต ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองคใหญซ่ึงเปน
พระ ประธานที่มีความศักด์ิสิทธิ์และเปนท่ีเล่ือมใสของชาวบานบน
เกาะเชจู และชาวเกาหลีใตท่ีนับถือศาสนาพุทธ  และรูปปم�นเจาแม
กวนอิมซ่ึงหันหนาออกสูทะเล นอกจากน้ันยังมีรูปปم�นพระสังกัจ
จายน ซ่ึงหากไดลูบพุงก็จะร่ํารวยเงินทอง ทานจะไดพบกับวิถีการ
ทําบุญของชาวเกาหลีใตท่ีแตกตางกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยม
ถวายขาวสารเพ่ือเปนอาหารสําหรับพระสงฆเพ่ือความอุดม
สมบูรณ ถวายเทียนเพ่ือเปนแสงสวางแหงชีวิต นอกจากน้ันที่วัด
แหงน้ีทานยังจะไดช่ืนชมกับวิวทะเลที่สวยงามของแหลมมังกรที่ย่ืน
ออกมาสูมหาสมุทรอาหารเย็น 

พาทานเดินทางสู ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เปนภูเขาไฟที่
สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวทองทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแกงกลาง
ทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดท่ีน่ีจะไมไดเปนทรายสีขาวแตกลับเปนหินสีดํา น้ํา
ทะเลสีดําแปลกตา เปนจุดดําน้ํายอดนิยมของกลุมแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมีชองท่ีทหารญ่ีปุ�น
บังคับใหคนเกาหลีขุดเจาะไวต้ังแตสมัยสงครามโลก  เพ่ือเอาไวจอดเรือแอบซอนไวสําหรับ
ทําลายเรือของอเมริกา โดยทําเปนเรือติดระเบิดแลวพุงชนแบบพลีชีพ กอนน้ีเปดใหเขาชม แตมี



 

 

เหตุการณเคยดินถลมลงมาเลยปดไมใหเขาชมอีกเลย และยังเคยเปนสถานที่ถายทําเร่ือง "แด
จังกึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ ละครโทรทัศนยอดนิยมของเกาหลีใต สําหรับใครท่ีช่ืนชอบการทาน
อาหารทะเลสดๆ คงตองฟนกับหอยเป�าฮื้อสุดข้ึนช่ือที่อาชีพแฮนยอหรือนักประดาน้ําหญิงวัย
ชรางมข้ึนมาขายกันอยูริมชายฝم�ง สด อรอยอยาบอกใครเชียว 

 อาหารเย็นพรอมเสริฟดวยเมนู พรอมเสริฟดวยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเชน ดักคาลบ้ี  ชาบู  
คาลบ้ี  จิมดัก  บลุโกกิ  บิบิมบับ ฯลฯ 

จากน้ันพาทุกทานเเขาพักท่ี Sea & Hotel  หรือเทียบเทา   

วันที่ส่ีของการเดินทาง    พิพิธภัณฑแฮนยอ  - รานน้ํามันสน  - หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ -
ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชมดอกไฮเดรนเยีย  -พิพิธภัณฑสัตว
น้ํา 

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

จากน้ันพาทุกทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแฮนยอ (HAENYEO 
MUSEUM) แฮนยอ คือนักดําน้ําที่ลงไปเก็บอาหารทะเลบริเวณ
รอบๆชายฝم�งของเกาะเชจูดวยวิธีการตามแบบฉบับด้ังเดิมของ
เกาหลี บางคนก็ยกใหแฮนยอเปนนางเงือกแหงทองทะเลซ่ึงไดรับ
ความสนใจอยางมาก ภายในพิพิธภัณฑทุกทานจะไดพบภาพถาย
แฮนยอที่สะทอนใหเห็นถึงความแข็งแกรงของผูหญิงบนเกาะเชจู 
โดยรูปแบบการจัดแสดง เปนอาคารและวัตถุบอกเลา เร่ืองราว วิถี

ชีวิตความเปนอยู  ซ่ึงขาวของ เคร่ืองใชที่นํามาแสดงสวนใหญจะเปนของใชที่เจาของบานไดใช
งานจริง อาท ิเชนการแตงกาย ในสมัยกอนชุดแตงกายของแฮนยอจะเปนชุดหลวมๆท่ีดูสบายตา 
ภายในมีฉายวีดีโอเร่ืองราวของอาชีพน้ีใตทองทะเลใหเราดูอีกดวย (หมายเหตุ :ขอสงวนสิทธ์ิ
การเขาชมเน่ืองจากสถานท่ีทองเที่ยวบางแหงมีวันหยุดประจํา) 



 

 

จากน้ันพาทานเดินทางตอที่ รานคาสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรยแหงธรรมชาติผานผลงานการ
วิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาติโซล ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวยลดไขมันและ
น้ําตาลในกระแสเลือด ป�องกันการเกิดเสนเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถลางสารพิษในรางกาย 
เพ่ือเพ่ิมภูมิตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี ซ่ึงกําลังเปนส่ิงที่ไดรับความนิยมจากคน
ในประเทศเกาหลีเปนอยางมาก 

 จากน้ันพาทานเย่ียมชม หมูบานวัฒนธรรม "ซองอึบ" 
(SONGEUB FOLK VILLAGE) หมูบานแหงน้ีไมใชเปนแค
หมูบานนิทรรศการธรรมดา แตยังเปนหมูบานโบราณอายุมากกวา 
300 ป ที่ยังมีชาวบานอาศัยอยูจริง เอกลักษณของการสรางบาน
ที่น่ีคือจะใชดินเหนียว ผสมกับมูลมา เปนตัวยึดกอนหินและกอนอิฐ
เขาดวยกันเปนโครงสรางของตัวบาน ถาทานเคยมาเท่ียวเกาหลีใต
แลวเคยเห็นไหตางๆที่อยูตามบานก็จะเดาไดวาเปนไหสําหรับทํา 

"กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แตสําหรับที่เกาะน้ีน้ัน ไหท่ีวางเรียงรายกันอยูตามบานเรือนท่ีน่ีจะ
เปนไหสําหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอรร่ี ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแหงน้ี โดยชาวบานจะ
นําผลเบอรร่ีป�ามาใสลงไปในไหพรอมกับน้ําผึ้ง และหมักไวสามป กอนท่ีจะนํามารับประทานได 
รสชาติหวานอมเปร้ียว และในสมัยกอนเคยถูกใชในการรักษาคนป�วย  ปจจุบันน้ีกลายเปนสินคา
ท่ีผูมาเยี่ยมเยือนมักจะซือ้กลับไปรับประทาน และซ้ือเพ่ือเปนของฝาก 

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

เปนอาหารพิเศษท่ีขอแนะนํา 

จากน้ันนําทานชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN 
SUNRISE PEAK) เปนภูเขาไฟท่ีดับแล ปากปลองภูเขาไฟท่ีมี
ลักษณะเหมือนมงกุฎ เปนสถานที่โดงดังท่ีผูคนมาขอพรและชม
พระอาทิตยข้ึน เปนหน่ึงใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และ
ในจุดน้ีเรา ยังสามารถด่ืมด่ํากับทองฟ�าและน้ําทะเลสีคราม 
ทิวทัศนท่ีสวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เปนสถานที่ท่ี



 

 

นักทองเท่ียวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกยองใหเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยใหมทาง
ธรรมชาติของโลก ทานสามารถเดินข้ึนไปยังปากปลองภูเขาไฟที่ดับแลว ระหวางทางทาน
สามารถหยุดแวะพักชมวิวและถายรูปจากมุมสูง แตละจุดชมวิวท่ีทานแวะพัก สามารถสัมผัสวิว
ทิวทัศนและบรรยากาศที่แตกตางกัน เม่ือข้ึนไปถึงดานบนสุดของปากปลองภูเขาไฟทานจะได
สัมผัสกับอากาศบริสุทธ์ิ และทัศนียภาพที่สวยงามอยางแนนอน 

พาทุกทานเดินทางชม ดอกไฮเดรนเยีย (HYDRANGEA 
FLOWER) ความหมายของดอกไฮเดรนเยีย บางก็วา
หมายถึง “ดอกไมเย็นชา” เพราะสามารถทนกับอากาศหนาว
ไดเปนอยางดี แตอีกความหมายหน่ึงก็คือ “แทนคําขอบคุณ” 
หรือ  ขอบคุณท่ีเขาใจ และคอยอยูเคียงขางกันมาตลอด 

ดอกไฮเดรนเยียบนเกาะเชจูสวนมากดอกเปนสีฟ�า มวงอมชมพู กล่ินอายความหอมออนๆ แบบ
ธรรมชาติของดอกไฮเดรนเยียจะชวยทําใหบรรยากาศอบอวนไปดวยควาสุข ความเพลิดเพลิน มี
ชิวิตชีวาและไมควรพลาดถายรูปเก็บความประทับใจ (ดอกไฮเดรนเยียจะบานสวยในชวงเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง) 

 

จากน้ันพาทานเขาชม พิพิธภัณฑสัตวน้ํา (HANWHA AQUA 
PLANET JEJU)  หรือ    อควาเรียมท่ีใหญที่สุดในเกาหลีใต
และมีตูปลาใหญที่สุดในเอเชีย เปนสถานที่อีกหน่ึงแหงที่ไมควร
พลาดเม่ือไดมาเยือนเกาะเชจู เพราะที่น่ีเปนท่ังศูนยกลางการ
เรียนรูทางทะเล ความรูเก่ียวกับธรรมชาติและมีส่ิงมีชีวิตใต
ทะเลท่ีจัดแสดงไดนาสนใจและสวยงาม มีตูปลาจํานวนมาก
ต้ังแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญทหึมาอลังการชวนต่ืนตาต่ืนใจ

ในโลกใตทองทะเล ชมการใหอาหารนกเพนกวินตัวนอย ท่ีตางกรูกันมารับอาหารอยางคึกคัก 
และปลากระเบนวายขามหัวไปมาทําใหคุณและครอบครัวหลงรักทองทะเลโดยไมรูตัว 

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



 

 

จากน้ันพาทุกทานเเขาพักท่ี Sea & Hotel  หรือเทียบเทา   

วันที่หาของการเดินทาง    ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานขามทะเลยงยอน   
รานคาสมุนไพร +รานละลายเงินวอน -ศูนยเคร่ืองสําอาง  - ศูนยโสม  
ลอตเต ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวนเมืองเชจู  - กรุงเทพ  

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

จากน้ันพาทุกทานชม  ยงดูอัมร็อค โขดหินมังกร (YONGDUAM 
ROCK) และ สะพานขามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) 
ยงดูอัมร็อคที่มีลักษณะคลายกับหัวมังกร อีกหน่ึงในมนตเสนหทาง
ธรรมชาติของเกาะเจจู ซ่ึงถือกันวาถาหากใครไมไดมาเยือน ยงดู
อัมร็อค เพ่ือมาดูโขดหินมังกร ก็ถือวายังมาไมถึงเกาะเจจู โขดหิน
มังกรแหงน้ีเกิดข้ึนจากการกัดกรอนของคลื่นลมทะเล ทําใหมีรูปทรง

ลักษณะเหมือนหัวมังกร กําลังอาปากสงเสียงรองคํารามและพยายามท่ีจะผุดข้ึนจากทองทะเล 
เพ่ือข้ึนสูทองฟ�า เปนประติมากรรมที่ธรรมชาติไดสรางสรรคมา สถานที่แหงน้ีเปนที่สนใจของ
นักทองเท่ียวเกาหลีเปนอยางมาก และยังสามารถเดินไปเยี่ยมชมสะพานขามทะเลยงยอนเพ่ือ
ชมวิวธารลาวาที่ตอนน้ีกลายเปนธารน้ําทะเลท่ีมีสีสวยงามแปลกตาอีกดวย 

จากน้ันนําทานชม รานสมุนไพร (Korea Herb) ใหมลาสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์
เรียบรอยแลว เปนสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรส
เปร้ียว ดีสําหรับบุคคลท่ี นิยมด่ืมเหลา ชา กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะชวยในการลาง

สารพิษที่ตกคางหรือไขมันท่ีสะสมอยูภายในผนังของตับ  หรือไต 
ชวยใหตับหรือไตของทานแข็งแรงข้ึน ซ่ึงยังสงผลดีตอสุขภาพรางกาย
ของทานเอง 

จากน้ันพาทานเดินทางสู ศูนยรวมเคร่ืองสําอางค  (COSMETIC 
SHOP) ประเภทเวชสําอางคท่ีหมอศัลยกรรมเกาหลีรวมออกแบบ
มากมาย มีผลิตภัณฑตางๆ ท่ีเหมาะกับผูที่มีปญหาผิวหนา ไมวาจะ



 

 

เปนสิว มีร้ิวรอย ฝ�า กระ จุดดางดําใบหนาหมองคลํ้า อยากผิวขาวสวางใส ไรร้ิวรอย แตงหนา
เบาๆโชวผิวแบบสาวเกาหลี โดยไมตองศัลยกรรม                                                                                                        

อาหารกลางวันพรอมเสริฟดวยเมนู พลุโกกิ สวนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักช้ินบาง ๆ ผักตาง ๆ 
เชน กะหลํ่าปลี ฟกทองออน ถ่ัวงอก แครอท เห็ดและวุนเสนมาตมรวมกัน โดยสามารถทานได
ท้ังแบบแหงและน้ํา เคร่ืองเคียงตาง ๆ คือ ถ่ัวงอกดอง วุนเสนปรุงรสสาหราย กิมจิ เสริฟพรอม
กับขาวสวยรอนๆ ทานจะอ่ิมอรอยกับเมนูอาหารน้ีอยางแนนอน 

จากน้ันนําทานสู ศูนยโสม (Ginseng Center) ศูนยโสมแหงน้ี
รัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีอายุ 6 ป ซ่ึงถือวาเปนโสมที่มี
คุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจาหนาท่ีใหความรูเก่ียวกับโสมพรอม
อธิบายคุณสมบัติและผลิตภัณฑที่ผลิตจากโสม ใหทานไดเลือกซ้ือโสม

ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูก กลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ 

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 

จากน้ันพาทานเดินทางสู ดาวทาวนเมืองเชจู แหลงชอปปم�งสินคาทองถ่ิน ช่ือดัง บนเกาะเชจู อาทิ
เส้ือผา รองเทา กระเป�า เคร่ืองสําอางค เคร่ืองประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS 
สัมผัสประสบการณชอปปم�งที่เราใจท่ีสุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไวบนเกาะ ในสไตล
บรรยากาศทะเลใต 

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



 

 

**กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิที่
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 ดังน้ันต้ังแตวันท่ี 15 กรกฎา 2562 โปรแกรม EXCLUSIVE 
BUSAN&JEJU SUMMER ทางแลนดเกาหลีจําเปนตองเก็บคาประกันเพ่ือใหลูกคาไป-กลับ
พรอมกรุปเทาน้ัน เปนจํานวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกคาเปน
นักทองเท่ียวจริงๆ เดินทางทองเท่ียวพรอมกรุปและกลับพรอมกรุปตามโปรแกรมที่กําหนด 
สามารถขอรับเงินประกันน้ีคืนเต็มจํานวน ดังน้ันจึงใครขอความรวมมือจากลูกคาปฏิบัติตาม
เง่ือนไขดังกลาว  (ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินประกันกรณีลูกคาไมผานกองตรวจคนเขาเมือง หรือ 
กรมแรงงานทั้งท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)*** 

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

อัตราคาบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใหญ 
เด็กไม
เสริม
เตียง 

พักเด่ียวเพ่ิม 

กรกฎาคม  : 15-19 
สิงหาคม : 19-23 13,800 

4,900.- กรกฎาคม  : 16-20 14,100 
กรกฎาคม  : 17-21 
สิงหาคม : 21-25,23-27 14,400 



 

 

-   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 โดยบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา
อยางนอย 5 วันกอนการเดินทาง 
-   ราคาน้ีเปนราคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
(นักทองเที่ยวตางประเทศชําระเพ่ิมทานละ 3,000 บาท) 
 -  เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 



 

 

-   สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
-   หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว เทาน้ัน (หากหนังสือเดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําใหไม
สามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน) 
-  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก เดินทางแลว 
- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก ความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 
-  ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวัน
หรือคืนเงิน 
-  การติดตอใดๆกับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมาย ฯลฯ ตองทําในวันทําการของ
บริษัทดังน้ี วันจันทร - วันศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว และ
วันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปน้ันๆ ถือวาเปนวันหยุดทําการของบริษัท 
-  มัคคุเทศก พนักงาน  ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งส้ิน เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจขอบริษัทกํากับเทาน้ัน 
-  หากทานที่ตองการออกต๋ัวภายในประเทศ อาทิเชนเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ี
เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เพ่ือป�องกันปญหาเท่ียวบินลาชา เปล่ียนแปลงไฟลทบิน 
การยกเลิกไฟลทบิน เปล่ียนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไมได
แจงใหทราบลวงหนาซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและคืน
คาใชจายใหในทุกกรณี 
-  ถาลูกคาไมเขารานคาชอปปم�งตามท่ีโปรแกรมกําหนด ทางแลนดปรับเงินคาเขารานช็อปราน
ละ 100,000 วอน หรือเปนเงินไทย3,500 บาท 
-  หองพัก (Double Bed // Twin Bed) เปน  ON REQUEST) ข้ึนอยูกับหองวาง ณ วัน
เขาพัก และโรงแรมที่เขาพัก ไมสามารถ CONFIRM ใหได 
-  ถาลูกคามีความประสงคขอแยกตัวจากทัวรหรือการทองเที่ยวกับคณะ ทางแลนดปรับเงินวัน
ละ 5,000 บาท/ทาน 
-  ขอสงวนสิทธ์ิการตัดหองพักสําหรับผูที่ไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใชหองพักได 



 

 

-  ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับลูกคาที่เดินทางทองเท่ียว และไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
-  เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับในเง่ือนไข ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวท้ังหมด 

 
กรุณาอานเง่ือนไขการจองทัวรตามที่ระบุในรายการขางตน 
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาท่ีกอนทําการจอง 


