
 

 

รหัสทัวร TWT1901500 

ทัวรเกาหลี วาว เชจู + ปูซาน  5 วัน 3 คืน (7C) 
ทุงดอกหญา แซ พยอล โอรึม   พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค   สวนสมไรเมล็ด 
ภูเขาซองอัค   วัดซนับังโพมุนซา   ชมดอกหญา สีชมพู พิงคมูลลี่ 
หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ   ซอพจิโกจิ   ยอดเขาซองซาน อิลจุลบง 
พิพธิภัณฑแฮนยอ   หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน   สะพานเดินทะเล 
น่ังกระเชาลอยฟ�า 

 

 



 

 

 
กําหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม 2562 

 
โปรแกรมเดินทาง 

ทุงดอกหญา แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค  - สวนสมไรเมล็ด  - ภูเขา
ซองอัค  - วัดซันบังโพมุนซา - รานนํ้ามันสนเข็มแดง  - ชมดอกหญา สีชมพู พิงคมูลลี่  -

 หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง    พิพิธภัณฑ
แฮนยอ - หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน- สะพานเดินทะเล  - นั่งกระเชาลอยฟ�า  - ศูนยโสม                         

เอเปค เฮาส  - ล็อตเต พรีเม่ียม เอาทเลท -  ลอตเต ดิวตี้ฟร-ี ปูซานทาวเวอร  - 
ถนนชอปปم�ง นัมโพดง - รานคาสมุนไพร+รานละลายเงินวอน  - ศูนยเคร่ืองสําอางค 

 
   
 
22:00-23.30 น. คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณช้ัน 4 ชั้น

ผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน JEJU AIR  
(BOEING 737-800) หนาเคานเตอรเช็คอิน F  ใกลประตูทางเขาหมายเลข 3  โดยมี

เจาหนาท่ีจากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวย 
ความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของทาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
02.35-03.25 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 
7C เปนสายการบินโลวคอสอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใสนา
ประทับใจ พรอมทั้งภาพลักษณที่ด ีโดยมีพรีเซ็นเตอรเปนดาราชื่อดังของเกาหลี สายการบินเจจู

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู  

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

วนัที�สองของการเดินทาง    สนามบินเจจ ู - ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรมึ  - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - สวนส้มไรเ้มลด็  -
                                             ภเูขาซองอคั  - วดัซนับงัโพมุนซา 



 

 

เปนสายการบินชั้นนําที่พัฒนาไดอยางรวดเร็วที่สุดในประเทศเกาหลีใต หลังจากการกอตั้งเม่ือป 
2005 ไดขยายตัวอยางรวดเร็วโดยการปรับปรุงราคาใหมีความยุติธรรมแกลูกคาตามคํา
เรียกรอง และยังไดมีการปฏิรูปธุรกิจทางกา บินอยางตอเน่ืองอีกดวย สายการบินเจจูไดทําให
การทองเที่ยวเปนที่แพรหลายจนประสบความสําเร็จ ซ่ึงกอนหนาน้ันไมเคยนําวิธีเหลาน้ีมาปฏิบัติ 
จนทําใหประเทศเกาหลีใตกลายเปนประเทศทองเที่ยวได มีเสนทางบินมากกวา 67 แหงในเมือง
สําคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800 ของสายการบินเจจู ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก ‘ในดาน
ความปลอดภัย’ ‘และสมรรถภาพ’เปนเครื่องบินที่ใชมากที่สุดและมีช่ือเสียงในตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เปนทาอากาศยานที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ของเกาหลี
ใต รองจากทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ไดถูกจัดอันดับจาก OAG วามีไฟลทหรือการจราจร
บนทองฟ�าเยอะที่สุดในโลก กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของทานใหเร็วขึ้น 2 
ชั่วโมง เพื่อใหตรงกับเวลาทองถิ่นของประเทศเกาหลี) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร พาทานเดินทางสู เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ที่องคการ UNESCO ใหรางวัลเกาะเชจู
เปน  1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรยทางธรรมชาติแห งใหมของโลก (THE WORLD’S NEW 7 
WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเปนเกาะที่เกิดใหมจากภูเขาไฟที่ดับแลว 

พาทุกทานเดินทางสู ทุงดอกหญา แซ พยอล โอรึม เปนภูเขาไฟ
ที่มีชื่อเสียงอีกแหงหน่ึงของเกาะเชจู  เปนสถานที่มองเห็นดาว
ประจําเมืองที่เปลงประกายสวยงามบนทองฟ�ายามพลบคํ่าและ
เปนรูจักกันอยางแพรหลายในรายการชื่อดังอยาง Hyori's 
Home Stay ทุกทานสามารถขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศอันสดใส 
ชมพระอาทิตยกันบนภูเขาไฟแหงน้ี ขอแนะนําวาหามพลาด
เด็ดขาดๆ นอกจากน้ีสถานที่แหงน้ีเปนที่จัดเทศกาล Jeju Fire 

Festival จะมีขึ้นที่บริเวณเนินเขา โดยจะจัดในชวงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธไปจนถึงตน



 

 

เดือนมีนาคมของทุกป ที่น่ีจะมีการจุดไฟอยางยิ่งใหญ เพื่อเปนการตอนรับฤดูเกี่ยวเก็บและยัง
เปนการอวยพรใหมีสุขภาพดีอีกดวยเพื่อทําการเตรียมพื้นที่ในการปลูกพืชสําหรับฤดูเก็บเกี่ยว
ถัดไป (หมายเหตุไมไดพาไปชมงานเทศกาล) 
 
อาหารกลางวันพรอมเสริฟดวยเมนู จิมดัก ไกอบซีอ๊ิว เปนเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิม
ดักจานใหญน้ีประกอบไปดวย ไกชิ้นโต   วุนเสนเกาหลีน้ีมีลักษณะเปนเสนแบนใหญๆทําจากมัน
ฝรั่งทําใหเหนียวนุมเปนพิเศษผัดคลุกเคลากับซอสสูตรเฉพาะเสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ  การ
รับประทานใชกรรไกรตัดเสนและไกฉับๆใหเปนชิ้นเล็กพอดีคํา รับรองตองติดใจ 

พาทานเดินทางสู พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่
ไดรับของขวัญจากธรรมชาติ ทําใหเปนที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่
สงผลิตภัณฑชาเขียวสงออกไปขายทั่วโลก เปนสถานที่จัดแสดง
ประวัติและวัฒนธรรมการชงชา   อันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ
แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเชน ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะ
สําหรับซื้อเปนของฝาก มีคุกกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผนมาสกหนา

ชาเขียว และแชมพู เปนตน ภายในยังมีคาเฟ�ที่จําหนายชาเขียวทั้งรอนและเย็น ไอศกรีม ชาเขียว 
และโรลชาเขียวที่คุณไมควรพลาด  ภายในยังประกอบไปดวย หอชมวิวซึ่งนักทองเที่ยวจะได
สัมผัสกับภาพบรรยากาศของไรชาเขียวที่ใหญที่สุดในเกาหลีใต รวมทั้งถายภาพที่ระลึกกับถวย
ชา ซึ่งเปนสัญลักษณของไรชาเขียวที่น่ี 

 
จากน้ันพาทานสู สวนสมไรเมล็ด (ORANGE FARM) ความ
มหัศจรรยที่ธรรมชาติสรางสรรค เกาะเชจูเปนที่เดียวในเกาหลีที่
สามารถปลูกสมไดดีและอรอยที่สุดในประเทศ ผลไมอันดับ1ของ
เกาะเชจู และเปนสมสายพันธุที่ไรเมล็ด รสชาติจัดจาน วิตามินซีสูง 
กินแลวแกอาการหวัดไดดีมาก ทานสามารถเขาไปเยี่ยมชมสวน 
และชิมสมสดๆจากสวน รับรองความอรอยติดอกติดใจ แถมได

ถายภาพความดกของสวนสมบนเกาะเชจูอีกดวย นอกจากน้ีสวนสมยังเปนสถานที่ถายทําซีรี่ส
เกาหลีชื่อดังหลายเรื่อง อาทิเชน MY GIRL (รักหมดใจยัยกะลอน) 
 



 

 

พาทานเดินทางสู ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เปนภูเขาไฟ
ที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวทองทะเล ภูเขาไฟฮัล
ลานซานและเกาะแกงกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล 
ชายหาดที่น่ีจะไมไดเปนทรายสีขาวแตกลับเปนหินสีดํา น้ําทะเลสี
ดําแปลกตา เปนจุดดําน้ํายอดนิยมของกลุมแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา 
จะมีชองที่ทหารญี่ปุ�นบังคับใหคนเกาหลีขุดเจาะไวตั้งแตสมัย
สงครามโลก  เพ่ือเอาไวจอดเรือแอบซอนไวสําหรับทําลายเรือของ

อเมริกา โดยทําเปนเรือติดระเบิดแลวพุงชนแบบพลีชีพ กอนน้ีเปดใหเขาชม แตมีเหตุการณเคย
ดินถลมลงมาเลยปดไมใหเขาชมอีกเลย และยังเคยเปนสถานที่ถายทําเร่ือง "แดจังกึม"ตอนที่ถูก
เนรเทศ ละครโทรทัศนยอดนิยมของเกาหลีใต สําหรับใครที่ช่ืนชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คง
ตองฟนกับหอยเป�าฮื้อสุดขึ้นชื่อ ที่อาชีพแฮนยอหรือนักประดาน้ําหญิงวัยชรา. งมขึ้นมาขายกัน
อยูริมชายฝم�ง สด อรอยอยาบอกใครเชียว 

จาก น้ั นพ าท านแวะนมั สการพ ระ ณ  วัดซั นบั ง โพ มุ นซา 
(SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) วัดแหงน้ีตั้งอยูบน
เขาซันบังหนัหนาออกสูทะเล  ระหวางทางขึน้ทานจะไดยินเสียงพระ
สวดมนต ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองคใหญซึ่งเปนพระ
ประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเปนที่ เลื่อมใสของชาวบานบน
เกาะเชจู และชาวเกาหลีใตที่นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปم�นเจาแม

กวนอิมซ่ึงหันหนาออกสูทะเล นอกจากนั้นยังมีรูปปم�นพระสังกัจจายน ซึ่งหากไดลูบพุงก็จะรํ่ารวย
เงินทอง ทานจะไดพบกับวิธีการทําบุญของชาวเกาหลีใตที่แตกตางกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยม
ถวายขาวสารเพื่อเปนอาหารสําหรับพระสงฆแสดงถึงความอุดมสมบูรณ ถวายเทียนเพื่อเปน
แสงสวางแหงชีวิต นอกจากน้ันที่วัดแหงน้ีทานยังจะไดชื่นชมกับวิวทะเลที่สวยงามของแหลม
มังกรที่ยื่นออกสูมหาสมุทร 
อาหารเย็นพรอมเสริฟดวยเมนู ซัมกย็อบซลั  เปนอาหารที่เปนที่นิยมของชาวเกาหลี  โดยการนํา
หมูสามชั้นไปยางบนแผนโลหะที่ถูกเผาจนรอน   ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟพรอมกับเครื่องเคียงตางๆ 
ไดแก กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั่นบางๆ พริกไทยป�น เกลือ และน้ํามันงา ถึงแมวาซัมกยอบซัล
จะมีการเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือไมไดมีการหมักหรือมีสวนผสมที่หลากหลาย แตวา
ถาพูดถึงรสชาติแลว นับวาพลาดไมไดเลย 



 

 

จากน้ันพาทุกทานเเขาพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเทา   
 
 
 
 
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป 
ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ      (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไม
แตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใสกับขาว) ที่นอย 
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป 
ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ      (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไม
แตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน(ใสกับขาว) ที่นอยกวาเทาน้ัน แต
ในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตลตะวันตกกันมากขึ้น 

จากน้ันพาทานเดินทางตอที่ รานคาสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรย
แหงธรรมชาติผานผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาติ
โซล ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวยลดไขมันและน้ําตาลในกระแส
เลือด ป�องกันการเกิดเสนเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถลางสารพิษ
ในรางกาย เพื่อเพิ่มภูมิตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่ง

กําลังเปนสิ่งทีไ่ดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเปนอยางมาก 
 

พาทุกทานเดินทางชม ทุงดอกหญาสีชมพู พิงคมูลลี่  (PINK 
MUHLY GRASS) ณตอนน้ีกําลังเปนที่ถายรูปยอดนิยมแหงใหม
ของคนเกาหลี บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเชจู สีของดอก
พิงคมูลลี้สีจะสวยนุมดูชมพูออนละมุนพรอมเรียงกันเบงบานอวด
สีสันฉูดฉาดสวยงาม (โดยปกติดอกหญาสีชมพู พิงคมูลลี่จะเริ่ม
บานประมาณชวงกลางเดือนกันยายน - พฤศจิกายน แตทั้งน้ีขึ้นอยู
กับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง )ทามกลางอากาศที่เย็นสบายและ

ทัศนียภาพที่สวยงามชวนใหทุกทานไดเก็บรูปความประทับใจเปนความทรงจํา 
 

วนัที�สามของการเดินทาง      ร้านนํ�ามนัสนเขม็แดง -  ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงคม์ูลลี�  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  -
                                                  ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ 
 



 

 

จาก น้ั น พ าท าน เยี่ ย ม ชม  ห มู บ าน วัฒ น ธรรม  "ซ อ งอึ บ " 
(SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู บ านแห ง น้ี ไม ใช เป น แค
หมูบานนิทรรศการธรรมดา แตยังเปนหมูบานโบราณอายุมากกวา 
300 ป ท่ียังมีชาวบานอาศัยอยูจริง เอกลักษณของการสรางบานที่น่ี
คือจะใชดินเหนียว ผสมกับมูลมา เปนตัวยึดกอนหินและกอนอิฐเขา
ดวยกันเปนโครงสรางของตัวบาน ถาทานเคยมาเที่ยวเกาหลีใตแลว

เคยเห็นไหตางๆที่อยูตามบานก็จะเดาไดวาเปนไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แต
สําหรับที่เกาะน้ีน้ัน ไหท่ีวางเรียงรายกันอยูตามบานเรือนที่น่ีจะเปนไหสําหรับหมัก "โอมีจา" หรือ 
แบล็คราสเบอรรี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแหงน้ี โดยชาวบานจะนําผลเบอรรี่ป�ามาใสลงไปในไห
พรอมกับน้ําผึ้ง และหมักไวสามป กอนที่จะนํามารับประทานได รสชาติหวานอมเปรี้ยว และใน
สมัยกอนเคยถูกใชในการรักษาคนป�วย  ปจจุบันน้ีกลายเปนสินคาที่ผูมาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อ
กลับไปรับประทาน และซื้อเพ่ือเปนของฝาก 
อาหารกลางวัน บริการทานดวย "แทจีพลูแบ็ก"  เปนการนําเน้ือหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตร
พิเศษ กอนนําไปผัดคลุกเคลาพรอมน้ําซุป นักทองเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออก
หวานและเผ็ดเล็กนอย  เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงตาง และขาวสวยรอนๆ 
เปนอาหารพิเศษที่ขอแนะนํา 

จากน้ันพาทานชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เปนแหลมที่มียื่น
ออกสูทองทะเลสวยงามปลายสุดของแหลมมีประภาคารสีขาว 
มองดูสะดุดตา ซึ่งเปนจุดชมวิวที่สวยงามสําหรับนักทองเที่ยวที่
เที่ยวที่แหลมน้ี และยังมีโขดหินรูปรางแปลกตาที่ใครๆตางเรียก
กันวา หินตา หินยาย และระหวางทางยังมีทุงหญากวางใหญที่มี
อาคาร หรือโบสถเกา ประดับตกแตงจนสวยงามที่ใครผานไปตอง
แวะเก็บภาพเสมอ นอกจากน้ันยังใชเปนฉากถายทําซีรี่ยเกาหลีอีก

มากมายหลายเรื่อง สวนใครนิยมชมชอบการทานปลาหมึก ยานน้ีขึ้นชื่อปลาหมึกยางบนหิน
ภูเขาไฟ หอมชวนดึงดูดใหเขาไปลิ้มลองมากๆ 
 
 



 

 

จาก น้ันนําท านชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN 
SUNRISE PEAK) เปนภูเขาไฟที่ดับแลว ปากปลองภูเขาไฟที่มี
ลักษณะเหมือนมงกุฎ เปนสถานที่โดงดังที่ผูคนมาขอพรและชมพระ
อาทิตยขึ้น เปนหน่ึงใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดน้ี
เรา ยังสามารถดื่มดํ่ากับทองฟ�าและน้ําทะเลสีคราม ทิวทัศนที่
สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวจากทั่ว

ทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยใหมทางธรรมชาติของโลก 
ทานสามารถเดินขึ้นไปยังปากปลองภูเขาไฟที่ดับแลว ระหวางทางทานสามารถหยุดแวะพักชมวิว
และถายรูปจากมุมสูง แตละจุดชมวิวที่ทานแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศนและบรรยากาศที่
แตกตางกัน เมื่อขึ้นไปถึงดานบนสุดของปากปลองภูเขาไฟทานจะไดสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ 
และทัศนียภาพที่สวยงามอยางแนนอน 

 
จากน้ันพาทุกทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแฮนยอ (HAENYEO 
MUSEUM) แฮนยอ คือนักดําน้ําที่ลงไปเก็บอาหารทะเลบริเวณ
รอบๆชายฝم�งของเกาะเชจูดวยวิธีการตามแบบฉบับดัง้เดิมของเกาหลี 
บางคนก็ยกใหแฮนยอเปนนางเงือกแหงทองทะเลซึ่งไดรับความสนใจ
อยางมาก ภายในพิพิธภัณฑทุกทานจะไดพบภาพถายแฮนยอที่
สะทอนใหเห็นถึงความแข็งแกรงของผูหญิงบนเกาะเชจู โดยรูปแบบ

การจัดแสดง เปนอาคารและวัตถุบอกเลา เรื่องราว วิถีชีวิตความเปนอยู  ซึ่งขาวของ เครื่องใชที่
นํามาแสดงสวนใหญจะเปนของใชที่เจาของบานไดใชงานจริง อาทิ เชนการแตงกาย ในสมัยกอน
ชุดแตงกายของแฮนยอจะเปนชุดหลวมๆที่ดูสบายตา ภายในมีฉายวีดีโอเรื่องราวของอาชีพน้ีใต
ทองทะเลใหเราดูอีกดวย  
(หมายเหตุ :ขอสงวนสิทธิ์การเขาชมเน่ืองจากสถานที่ทองเท่ียวบางแหงมีวันหยุดประจํา)  
 
อาหารเย็นพรอมเสริฟดวยเมนู ซีฟู�ดน่ึง เมนูปم�งยางประกอบไปดวยหอย และ กุง เกาะเชจูขึ้นชื่อ
ดวยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุกทานไดลิ้มความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพรอมขาวสวย
และเครื่องเคียงตางๆ  
จากน้ันพาทุกทานเเขาพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเทา   



 

 

 
 
 
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป 
ผักปรงุรสตางๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไม

แตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใส
กับขาว) ที่นอยกวาเทานั้น แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทาน
อาหารสไตลตะวันตกกนัมากขึ้น   
 
เดินทางจากสนามบินนานาชาติเชจู สูสนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ดวย

เท่ียวบินในประเทศ 
(*สายการบินมีการเปลยีนแปลงไดในระดับเทียบเทากัน และ ไฟลทภายในเวลาตามความ
เหมาะสมของผูจัดทํา  ) 

 
จากน้ันพาทานสู หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน (GAMCHOEN 
CULTURE VILLAGE) หรือเรียกวา “Korea’s Santorini (ซาน
โตริน่ีเกาหลี)โดยชื่อเรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเดนของหมูบาน
วัฒนธรรมคัมชอน หมูบานทีต่ั้งอยูบนเนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมา
สีสันสดใส ในอดีตหมูบานน้ีเคยเปนที่อยูอาศัยของของผูลี้ภัย
สงครามเกาหลี จนในป 2009 รัฐบาลเกาหลี ไดสงเสริมการ

ทองเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรงุทัศนียภาพ ใหนาอยูมากยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยนหมูบานคัมชอนให
มีสีสันโดดเดนดวยการทาสี วาดภาพ ตามกําแพงและตัวบาน ใหดูสดใส นารัก บานเรือนหลาย
หลังเปลี่ยนเปนสตูดิโอและแกลลอร่ีบางจุดก็เปนรานขายสินคา ทั้งสินคาพื้นเมือง สินคาสมัยใหม 
รวมไปถึงรานกาแฟ และไดโดงดังจากซีรีย่เร่ือง Running Man ที่มาถายทําท่ีน่ี จึงทําให
หมูบานวัฒนธรรมคัมชอนแหงน้ีเปนที่รูจักมนัีกทองเที่ยวชาวเกาหลีและตางประเทศมาเที่ยวกัน
มากขึ้น 
 
 

วนัที�สี�ของการเดินทาง      สนามบินนานาชาติเชจ-ูสนามบินกิมแฮ  - หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน  - สะพานเดินทะเล  -
                                           นั �งกระเช้าลอยฟ้า  - ศนูยโ์สม  - เอเปค เฮ้าส ์ - ลอ็ตเต้ พรีเมี�ยม เอาทเ์ลท  - ลอ๊ตเต้ ดิวตี�ฟรี 



 

 

จากน้ันพาทานชม สะพานเดินทะเล (SKY 
WALKWAY ) อยูในบริเวณของ ชายหาดซองโด (Songdo 
Beach) ซองโด (Songdo)น้ันแปลวาเกาะสน เพราะชายหาด
น้ีมีป�าสนอยูบริเวณปลายสุดของหาด สะพานเดินทะเล เปน
สถานที่ทองเที่ยวแหงใหม ซ่ึงถือวาเปนแลนดมารคของหาด
ซองโดเลยทีเดียว ตัวสะพานยื่นออกไปในทะเลเปรียบเสมือน

เราเดินอยูบนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในสวนพื้นของสะพานสามารถ
มองเห็นน้ําทะเลผานกระจกนิรภัย สกายวอรคจะมีลานหินใหญๆ ใหถายรูปบรรยากาศและสอง
ขางทางมองเห็นวิวทิวทัศนสวยงาม  นอกจากน้ียังเปนที่ถายทํารายการ เชน We Got 
Married ทําใหเปนที่นิยมอยางมากสําหรับคนเกาหลี 
 

จากน้ันพาทานน่ัง กระเชาลอยฟ�า (BUSAN AIR 
CRUISE) ซึ่งจะพาทุกทานไดสัมผัสกับทิวทัศนชายฝم�งทะเลใตที่
สวยงามของประเทศเกาหลีใตแบบ 360 องศากับกระเชาลอย
ฟ�า Busan Air Cruise  นับวาเปนแลนดมารคใหมลาสุดใน
เมืองปูซาน เปดบรกิารเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่ผาน
มา ที่บริเวณหาด Songdo ระยะทางของ Busan Air Cruise 
มีระยะทางยาวถึง 1.62 กิโลเมตร ใชระยะเวลาขามฝم�ง

ตะวันออกมายังฝم�งตะวนัตก จาก Songnim Park มา Amnam Park ไดภายใน 8 นาที
เทาน้ัน และมีความสูงจากพื้นถึง 86 เมตร ทําใหมองเห็นวิวของหาดซองโดไปถึงเกาะยองโดได
อยางสวยงาม 
(หมายเหตุ น่ังกระเชาลอยฟ�า หรือ Cable Car ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละวัน) 
อาหารกลางวันพรอมเสริฟดวยเมนู อาหารเกาหลี อาทิเชน ดักคาลบี้  ชาบู  คาลบี้  จิมดัก  บลุ
โกกิ  บิบิมบับ ฯลฯ 

จากน้ันนําทานสู ศูนยโสม (Ginseng Center) ศูนยโสมแหงน้ี
รัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีอายุ 6 ป ซ่ึงถือวาเปนโสมท่ีมี
คุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจาหนาที่ใหความรูเกี่ยวกับโสมพรอม
อธิบายคุณสมบัติและผลิตภัณฑที่ผลิตจากโสม ใหทานไดเลือกซื้อ



 

 

โสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ 
พาทานแวะชม เอเปค เฮาส (NURIMARU APEC  HOUSE)
เคยเปนสถานที่จัดการประชุม APEC  เม่ือป 2005 คําวา (Nuri) 
ในภาษาเกาหลีแปลวา "โลก" สวนคําวา (Maru) แปลวา "การ
ประชุมสุดยอด" และ APEC House ก็หมายถึง "บานที่สุดยอด
ผูนําของโลกมารวมตัวกันเพ่ือประชุมเอเปค" ที่น่ีต้ังอยูบนเกาะทง
แบค (Dongbaekseom) มีภูมิทัศนที่สวยงามตามธรรมชาติ ราย
ลอมดวยดอกไมและตนสน เปนอาคาร 3 ชั้น ผสมผสานระหวาง

สถาปตยกรรมสมัยใหม และสถาปตยกรรมแบบดัง้เดิมของเกาหลี ที่คงความงดงามของ
ธรรมชาติ และความทันสมัยที่ผสมผสานกันอยางกลมกลืน ถูกจัดเปนหองประชุมท่ีมีชื่อเสียง
ระดับนานาชาติ ระเบียงของอาคารเปนจุดชมวิวชมความงดงามของสะพานกวางฮันเดกโย 
“Gwangandaeyeo Bridge” เปรียบเสมือน “สะพานโกลเดนทเกท” นับเปนสะพานที่สราง
ขามทะเลที่ใหญที่สุดของเกาหลี มีความยาวประมาณ 7.4km  ถายรูปเกบ็ความประทบัใจได ณ 
จุดน้ี (หมายเหตุ :สถานที่ทองเท่ียวบางแหงขึ้นอยูกับวันหยุดประจํา) 

 
จ าก น้ั น นํ าท าน ช อ ป ปم� ง  ล็ อ ต เต  พ รี เ ม่ี ย ม  เอ าท
เลท (LOTTE PREMIUM OUTLET ) แหงใหมในเมืองปู
ซาน ซึ่งมีรานคาหลากหลายกวา 150 รานคาและมีสินคา
ราคาถูกหลายหลายแบรนด ไมวาจะเปนเสื้อผา รองเทา 

กระเป�า เครื่องใชในบาน นาฬิกา แวนตา ฯลฯ ท้ังแบรนดเกาหลี และแบรนดดังๆ มากมายอาทิ
เ ช น  Adidas , Nike , New Balance , MCM , Armani, Calvin Klein, Diesel, 
DKNY, Guess, Escada ฯลฯ 
 



 

 

จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษี ลอตเต ดิวตี้ฟรี (LOTTE 
DUTY FREE SHOP) ที่น่ีมีสินคาชั้นนําปลอดภาษีใหทานเลือกซื้อ
มากมายกวา 500 ชนิด  น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอางค กระเป�า 
นาฬิกา เครื่องประดับ 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 
 
อาหารเย็นพรอมเสริฟดวยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเชน ดักคาลบี้  ชาบู  คาลบี้  จิมดัก  บลุ
โกกิ  บิบิมบับ ฯลฯ 

จากน้ันพาทุกทานเขาพักที่ Hotel The Mark Haeundae // Or SMLหรือเทียบเทา   
 
 
 
 
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป 
ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไม
แตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใสกับขาว) ที่นอยกวาเทาน้ัน 
แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตลตะวันตกกันมากขึ้น 

จาก น้ันพาท านชมวิว เมื อง ณ  ปู ซานทาวเวอร  (BUSAN 
TOWER) ตั้งอยูใน สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เปน
อุทยานแหงชาติ ต้ังอยูบนเนินเขาใจกลางเมือง เปนสถานที่พักผอน
หยอนใจ หอคอยน้ีสูงประมาณ 120 เมตร ถือเปน Landmark 
สําคัญของเมือง สําหรับชั้นแรกของหอคอย เปนบริเวณขายของที่
ระลึก และงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี เชน  พวงกุญแจ, 
เครื่องปم�นดินเผา, ตุกตา และอ่ืนๆอีกมากมายคนที่มาเที่ยวที่ น่ี

สวนมากจะเปนคูรัก ทั้งชาวเกาหลีและนักทองเที่ยวตางชาติ คูรักสวนมากจะเตรียมกุญแจมา

วนัที�ห้าของการเดินทาง     ปซูานทาวเวอร ์ - ถนนช้อปปิ� ง นัมโพดง - รา้นค้าสมุนไพร+รา้นละลายเงินวอน  -
                                            ศนูยเ์ครื�องสาํอางค ์  



 

 

คลองตรงที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย  เพราะมีความเชื่อวาคูรักที่ไดมาคลองกุญแจที่น่ีจะ
รักกันยาวนานตลอดไป (ราคาไมรวมคากุญแจ , ไมรวมคาขึ้นลิฟต) สวนดานบนสุดของหอคอย
เปนจุดสําหรับชมวิวทิวทัศนของเมืองปูซานแบบพาโนรามา 360 องศา 

 
จากน้ันพาทุกทานเดินทางสู ถนนนัมโพดง (DOWNTOWN 
NAMPODONG)  เปนถนนชอปปم�งที่โดงดังและคึกมากอีกแหง
ในปูซาน  นักทองเที่ยวนิยมจะมาเดินชอปปم�งและเดินเที่ยวเลน
กันยังถนนแหงน้ี เปนยานที่ไมเคยหลับใหลและคึกคักมาก จน
ไดรับฉายาวาเปน ยานเมียงดง แหงเมืองปูซานเลยทีเดียว 

เพราะไมเพียงแตจะเปนยานชอปปم�งแตยังเต็มไปดวย คลับ บาร รานอาหาร รานกาแฟ และที่
สําคัญยังเปนยานที่สําคัญในปูซานที่เต็มไปดวยโรงภาพยนตรและโรงละครซึ่งปูซานไดเปนเปน
เจาภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตรนานาชาติปูซานในเดือนตุลาคมของทุกป 
 
อาหารกลางวัน  พรอมเสริฟดวยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเชน ดักคาลบี้  ชาบ ู คาลบี้  จิม
ดัก  บลุโกกิ  บิบิมบับ ฯลฯ 

จากน้ันพาทานเดินทางสูสนามบินกิมแฮ เดินทางไปสนามบิน
นานาชาติเชจู ดวยเที่ยวบินในประเทศโดยสายการบิน  (*สายการ
บินมีการเปลียนแปลงไดในระดบัเทียบเทากัน และ ไฟลทภายใน
เวลาตามความเหมาะสมของผูจัดทํา) 

 
จากน้ันนําทานชม รานสมุนไพร (K0REA HERB) ใหมลาสุด
ของเกาหลี โดยมกีารจดลิขสิทธ์ิเรียบรอยแลว เปนสมุนไพรเมล็ด
ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรส
เปรี้ยว ดีสําหรับบคุคลที่ นิยมด่ืมเหลา ชา กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ 
เมล็ดฮอตเก จะชวยในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมันท่ีสะสม
อยูภายในผนังของตับหรือไต ชวยใหตับหรือไตของทานแข็งแรง
ขึ้น ซึ่งยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเอง รานละลายเงิน

วอนหรือ (SUPERMARKET) ที่น่ีมีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเชน ขนมขาวพอง 



 

 

ช็อคโกแล็คสม สมอบแหง สมเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพาย สาหรายหลากหลายรสชาติ รวม
ไปถึงของใชในครวัเรือน ลูกบอลซักผา เครื่องใชไฟฟ�า  และยังมีชุดเครื่องนอนอันดับ1ของ
เกาหลี (SESA LIVING) ที่นุม นาสัมผัส พรอมกับการกันไรฝุ�นไดดีเยี่ยม ของฝากของที่ระลึก
มีใหทานไดเลือกซื้อมากมาย พรอมท้ังมีบริการบรรจุกลองตามเงื่อนไขของราน 

จ า ก น้ั น พ า ท า น เ ดิ น ท า ง สู  ศู น ย ร ว ม
เคร่ืองสําอางค  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสําอางคที่
หมอศัลยกรรมเกาหลีรวมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑตางๆ 
ที่เหมาะกับผูที่มีปญหาผิวหนา ไมวาจะเปนสิว มีริ้วรอย ฝ�า กระ 
จุดดางดําใบหนาหมองคลํ้า อยากผิวขาวสวางใส ไรริ้วรอย 

แตงหนาเบาๆโชวผิวแบบสาวเกาหลี โดยไมตองศัลยกรรม 
 
21:30-22.30 น. เหินฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR 
เท่ียวบินที่ 7C2243 พรอมความประทับใจ   
01.00-02-00 น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 
                                      
**กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏเิสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธ์ิที่

จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***           
ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจราจรตดิขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นอยูเหนือการควบคุม

ของบริษัท และเจาหนาท่ี ท่ีจะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม       
ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆท้ังสิ้น คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และ

คาใชจายที่ลูกคาและบริษัทจายไปแลว 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
อัตราคาบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใหญ/ 
เด็กไมเสริมเตียง พักเด่ียวเพ่ิม 

ราคาปกต ิ ราคา
โปรโมช่ัน 

ตุลาคม : 01-05 ,05-09 ,06-10  15,000.- 11,500.- 

4,900.- 

ตุลาคม : 02-06,03-07,04-08,07-11  15,300.- 11,800.- 
ตุลาคม : 08-12 15,600.- 12,100.- 
ตุลาคม : 31-04 พ.ย  16,800.- 13,300.- 
ตุลาคม : 14-18 ,27-31 ,28-01พ.ย ,29-
02.พ.ย ,30-03พ.ย  17,100.- 13,600.- 

ตุลาคม : 13-17 ,15-19 ,20-24 ,21-25 
,26-30 17,400.- 13,900.- 

***เนื�องจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครั �งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื�องผูแ้อบแฝงมาเป็น
นักท่องเที�ยว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอื์�น เช่น ไปทาํงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันั�นตั �งแต่วนัที� � มีนาคม ���� โปรแกรม WOW JEJU WITH BUSAN IN 

OCTOBER ทางแลนดเ์กาหลีจาํเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื�อให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านั�น เป็นจาํนวนเงิน (��,��� บาท หรือ 300,000 วอน) หาก
ลกูค้าเป็นนักท่องเที�ยวจริงๆ เดินทางท่องเที�ยวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมที�กาํหนด สามารถขอรบัเงินประกนันี�คืนเตม็จาํนวน ดงันั�น
จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบติัตามเงื�อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงาน

ทั �งที�ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าที�ตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลกูค้าจะต้องเป็น
ผูช้าํระเองทั �งหมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเที�ยวหลงัเวลาเครื�องลงประมาณ � ชั �วโมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที�ติด
ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด์้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื�อ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที�ยวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
 



 

 

 
***ราคาโปรโมชั่น มีจํานวนจํากัด(ราคายึดตามหนาเว็บไซต) 
 
เงือ่นไขการใหบริการกรณีสํารองที่นั่ง  
   1. ราคาโปรโมช่ันชําระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังไดรับ invoice 
      ราคาปกติชําระเงินมัดจํา***   ทานละ 5,000 บาท 1 วันหลังไดรับ invoice 
   2. สวนที่เหลือชําระเต็มจํานวนกอนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไมชําระยอดเงินสวนที่
เหลอืตามเวลาท่ีกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
ทานสละสิทธ์ิในการเดินทางกับทางบรษิัท 
 
ราคานี้รวม 
-   คาต๋ัวเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพรอมคณะ  
-   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี   
-   คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
-   คาท่ีพักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักหองละ 2-3 ทาน)  
-  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ / คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 20 กก. /1
ชิ้น 
-   คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธิ์หัวหนาทัวรไมบินขึ้นไปพรอมกรุปทัวร) 
-   คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) (เอกสารขอเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 

ตุลาคม : 12-16 ,16-20 ,17-21 ,18-22 
,19-23 ,22-26 ,23-27 ,24-28 ,25-29 17,700.- 14,200.- 

ตุลาคม : 09-13 19,000.- 15,500.- 
ตุลาคม : 11-15 22,000.- 18,500.- 
ตุลาคม : 10-14 23,000.- 19,500.- 



 

 

ราคานี้ไมรวม 
-   คาธรรมเนียมคนขับรถและไกดทองถิ่น 1,000 บาท หรือ 30,000 วอน ตอทานตลอดท
ริป 
-   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารใน
หอง, รวมถึงคาอาหาร และ เครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม 
กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 
-   คาภาษีมลูคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอรต 2) ใบประจําตัว
คนตางดาว 3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6) 
รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเดินทางเตรียมเอกสารและดําเนินการยื่นวีซาดวยตนเองเทาน้ัน  
(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเอง
กอนจะยื่นวีซา) 
-  คาอาหารที่ลูกคารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกําหนด หาก
ลูกคาไมสามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวรจัดให กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปสวนตัว
สํารองมาดวย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจํา 
- ยกเลิกการเดินทางไมถงึ 30  วัน ยึดเงินคาทัวรทั้งหมด 

(ราคาโปรโมช่ันไมสามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผูเดินทางไดใน
ทุกกรณี ) 
** ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางได*** 
กรุปที่เดินทางตองการนัตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ  
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คา
ทัวรทั้งหมด 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
-           จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ข้ึนไป โดยบรษิัทจะแจงใหทราบ
ลวงหนาอยางนอย 5 วันกอนการเดินทาง 
-           ราคาน้ีเปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
(นักทองเท่ียวตางประเทศชําระเพิ่มทานละ 3,000 บาท) 
 -         เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
-           หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู
มีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียว เทาน้ัน (หากหนังสือเดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําให
ไมสามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น) 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก เดินทางแลว 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม 
และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
-           ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เล่ือนวันหรือคืนเงิน 
-          การติดตอใดๆกับทางบรษิัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมาย ฯลฯ ตองทําในวันทํา
การของบรษิัทดังน้ี วันจันทร - วันศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว 
และวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ ถือวาเปนวันหยุดทําการของบริษัท 
-          มัคคุเทศก พนักงาน  ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งส้ิน เวนแตมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจขอบริษัทกํากับเทาน้ัน 



 

 

-           หากทานท่ีตองการออกตั๋วภายในประเทศ อาทิเชนเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เพื่อป�องกันปญหาเท่ียวบินลาชา เปลี่ยนแปลงไฟลทบิน 
การยกเลิกไฟลทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไมได
แจงใหทราบลวงหนาซึ่งอยูเหนือการควบคุมของทางบรษิัท ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบและคืน
คาใชจายใหในทุกกรณี 
-           ถาลูกคาไมเขารานคาชอปปم�งตามที่โปรแกรมกําหนด ทางแลนดปรับเงินคาเขา
รานช็อปรานละ 100,000 วอน หรือเปนเงินไทย3,000 บาท 
-           หองพัก (Double Bed // Twin Bed) เปน  ON REQUEST) ขึ้นอยูกับหอง
วาง ณ วันเขาพัก และโรงแรมที่เขาพัก ไมสามารถ CONFIRM ใหได 
-           ถาลูกคามีความประสงคขอแยกตัวจากทัวรหรือการทองเที่ยวกับคณะ ทาง
แลนดปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ทาน 
-           ขอสงวนสิทธิ์การตัดหองพักสําหรับผูที่ไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใช
หองพักได 
-           ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาที่เดินทางทองเที่ยว และไปกลับพรอมกรุปเทานั้น 
-            เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

 
กรุณาอานเงื่อนไขการจองทัวรตามที่ระบุในรายการขางตน  

หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนทําการจอง 


