
 

 

รหัสทัวร TWT1901497 
ทัวรเกาหลี WOW เชจู ปูซาน ซัมเมอร 5 วัน 3 คืน (7C) 
 
 

พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค - ฮัลโหล คิตต้ี เจจู - โชวกายกรรม - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค  

พิพิธภัณฑแฮนยอ - หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชมดอกไฮเดรนเยีย  

พิพิธภัณฑสัตวน้ํา - หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล – น่ังกระเชาลอยฟ�า 

 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภูมิ  

22:00-23.30 น. คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณช้ัน 4 ช้ันผูโดยสาร
ขาออก เคานเตอรสายการบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หนาเคานเตอรเช็คอิน F  ใกล
ประตูทางเขาหมายเลข 3  โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวย 

ความสะดวก ในเร่ืองของเอกสารของทาน ขอแนะนํา ถาตองการนําของเหลวข้ึนเคร่ืองใสกระเป�า
ถือติดตัวจะตองบรรจุในบรรจุภัณฑ และมี 

ปริมาณไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน (รวมกันไมเกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑดังกลาว ควรใสในถุงที่
โปรงใสและสามารถเปด-ปดไดดวย ใหนํา 

ถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเทาน้ัน การนําผลิตภัณฑของสดที่ทําจากสัตวไมวาเน้ือหมู เน้ือวัว ผัก ผลไม
สด ไมอนุญาต ใหนําเขาประเทศเพ่ือ 

ป�องกันโรคตางๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตองเสียคาปรับ 

ขอแนะนํา  ถาตองการนําของเหลวข้ึนเคร่ืองใสกระเป�าถือติดตัวจะตองบรรจุในบรรจุภัณฑ และมี
ปริมาณไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน (รวมกันไมเกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑดังกลาว ควรใสในถุงที่
โปรงใสและสามารถเปด-ปดไดดวย ใหนําถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเทาน้ัน การนําผลิตภัณฑของสดท่ี
ทําจากสัตวไมวาเน้ือหมู เน้ือวัว ผัก ผลไมสด ไมอนุญาต ใหนําเขาประเทศเพ่ือป�องกันโรคตางๆ 
เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตองเสียคาปรับ 

 

วันที่สองของการเดินทาง    สนามบินเจจู  - พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค - ฮัลโหลคิตต้ี  - โชว
กายกรรม  - วัดซันบังซา  -  ภูเขาซองอัค   
02.35-03.25 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JEJU AIR เท่ียวบินที่ 
7C2244 เปนสายการบินโลวคอสอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส
นาประทับใจ พรอมท้ังภาพลักษณที่ดี โดยมีพรีเซ็นเตอรเปนดาราช่ือดังของเกาหลี สายการบินเจจู
เปนสายการบินช้ันนําที่พัฒนาไดอยางรวดเร็วท่ีสุดในประเทศเกาหลีใต หลังจากการกอต้ังเม่ือป 



 

 

2005 ไดขยายตัวอยางรวดเร็วโดยการปรับปรุงราคาใหมีความยุติธรรมแกลูกคาตามคําเรียกรอง 
และยังไดมีการปฏิรูปธุรกิจทางกา บินอยางตอเน่ืองอีกดวย สายการบินเจจูไดทําใหการทองเท่ียว
เปนที่แพรหลายจนประสบความสําเร็จ ซ่ึงกอนหนาน้ันไมเคยนําวิธีเหลาน้ีมาปฏิบัติ จนทําให
ประเทศเกาหลีใตกลายเปนประเทศทองเท่ียวได มีเสนทางบินมากกวา 67 แหงในเมืองสําคัญ ๆ 
เคร่ืองบิน B737-800 ของสายการบินเจจู ไดรับการยอมรับจากท่ัวโลก ‘ในดานความปลอดภัย’ 
‘และสมรรถภาพ’เปนเคร่ืองบินท่ีใชมากที่สุดและมีช่ือเสียงในตางประเทศ 

 

 

 
 

 

09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เปนทาอากาศยานท่ีใหญเปนอันดับท่ี 2 ของเกาหลีใต 
รองจากทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ไดถูกจัดอันดับจาก OAG วามีไฟลทหรือการจราจรบน
ทองฟ�าเยอะท่ีสุดในโลก กอต้ังเมื่อป พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของทานใหเร็วข้ึน 2 ช่ัวโมง 
เพ่ือใหตรงกับเวลาทองถ่ินของประเทศเกาหลี) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พาทาน
เดินทางสู เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ที่องคการ UNESCO ใหรางวัลเกาะเชจูเปน 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยทางธรรมชาติแหงใหมของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF 
NATURE) เพราะเกาะเชจูเปนเกาะท่ีเกิดใหมจากภูเขาไฟท่ีดับแลว 

พาทานเดินทางสู พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนท่ีไดรับของขวัญจากธรรมชาติ ทํา
ใหเปนที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่สงผลิตภัณฑชาเขียวสงออกไปขายทั่วโลก เปนสถานที่จัดแสดง
ประวัติและวัฒนธรรมการชงชา   อันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑแปรรูปจากชานานาชนิด อาทิ
เชน ชาเขียวคุณภาพเย่ียมเหมาะสําหรับซื้อเปนของฝาก มีคุกก้ีชาเขียว ซุปชาเขียว แผนมาสกหนา
ชาเขียว และแชมพู เปนตน ภายในยังมีคาเฟ�ที่จําหนายชาเขียวท้ังรอนและเย็น ไอศกรีม ชาเขียว 
และโรลชาเขียวที่คุณไมควรพลาด  ภายในยังประกอบไปดวย หอชมวิวซ่ึงนักทองเท่ียวจะไดสัมผัส



 

 

กับภาพบรรยากาศของไรชาเขียวที่ใหญท่ีสุดในเกาหลีใต รวมท้ังถายภาพท่ีระลึกกับถวยชา ซ่ึงเปน
สัญลักษณของไรชาเขียวท่ีน่ี 

พาทานมุงหนาสู ฮัลโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เปนสถานที่จัดแสดงเร่ืองราว
เก่ียวกับคิตต้ี หลากหลายเวอรช่ัน  รวมท้ังส่ิงของเคร่ืองใชที่เปนคิตต้ีทั้งหมดรวบรวมไวที่น่ี พรอม
เร่ืองราวและประวัติความเปนมา ภายในมีรานขายของที่ระลึกนารักๆ มากมายใหทานไดเลือกซ้ือ
ติดไมติดมือ เชน ท่ีคาดผม รม สมุด หมอน ตุกตา และช็อดโกแลต รับรองถูกใจสาวกของ Hello 
Kitty แนนอน อีกท้ังยัง คิตต้ีคาเฟ� ซ่ึงเปนรานกาแฟตกแตงอยางนารักเหมาะสําหรับถายภาพ 
ภายในรานมีจําหนายเคกหลายรสชาติ  ไอศรีมโยเกร์ิต และกาแฟ รสชาติอรอยที่ไมควรพลาด                                                                                        

อาหารกลางวันพรอมเสริฟดวยเมนู จิมดัก ไกอบซีอ๊ิว เปนเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองด้ังเดิม จิมดัก
จานใหญน้ีประกอบไปดวย ไกช้ินโต   วุนเสนเกาหลีน้ีมีลักษณะเปนเสนแบนใหญๆทําจากมันฝร่ัง

ทําใหเหนียวนุมเปนพิเศษผัดคลุกเคลากับซอสสูตรเฉพาะเสิรฟพรอม
ขาวสวยรอนๆ  การรับประทานใชกรรไกรตัดเสนและไกฉับๆใหเปนช้ิน
เล็กพอดีคํา รับรองตองติดใจ 

จากน้ันพาทานเขาชม โชวกายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) 
การแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความ
ยืดหยุนของรางกาย มีการแสดงหลากหลายชุด แตละการแสดงจะ
แตกตางกันไป เปนที่ต่ืนตาต่ืนใจของผูชม มีทั้ง แสง สี เสียง ทานจะ

ไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และหวาดเสียว ไปพรอมๆกัน  เชน โชวลอดหวง โชวน้ีนัก
กายกรรมจะหมุนตัวและแสดงทวงทากายกรรมตางๆ ดวยหวงท่ีหอยอยูกลางอากาศ  โชว
กายกรรมกลางอากาศดวยผา นักแสดงจะเลนกายกรรม บิดตัวดวยทาทาง สงางามขณะหอยตัวอยู
กลางอากาศดวยผาเพียงผืนเดียว เปนตน แตไฮไลทของโชวน้ี คือ มอเตอรไซคผาดโผนในพ้ืนที่
จํากัด 

จากน้ันพาทานแวะนมัสการพระ ณ วัดซนับังโพมุนซา วัดแหงน้ีต้ังอยูบนเขาซันบังหันหนาออกสู
ทะเล  ระหวางทางข้ึนทานจะไดยินเสียงพระสวดมนต ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค
ใหญซ่ึงเปนพระประธานที่มีความศักด์ิสิทธ์ิและเปนท่ีเล่ือมใสของชาวบานบนเกาะเชจู และชาว
เกาหลีใตที่นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปم�นเจาแมกวนอิมซ่ึงหันหนาออกสูทะเล นอกจากน้ันยังมีรูป



 

 

ปم�นพระสังกัจจายน ซ่ึงหากไดลูบพุงก็จะร่ํารวยเงินทอง ทานจะไดพบกับวิธีการทําบุญของชาว
เกาหลีใตที่แตกตางกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายขาวสารเพ่ือเปนอาหารสําหรับพระสงฆแสดง
ถึงความอุดมสมบูรณ ถวายเทียนเพ่ือเปนแสงสวางแหงชีวิต นอกจากน้ันที่วัดแหงน้ีทานยังจะไดช่ืน
ชมกับวิวทะเลที่สวยงามของแหลมมังกรที่ย่ืนออกสูมหาสมุทร 

พาทานเดินทางสู ภูเขาซองอัค (SONG AK) เปนภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถ
ชมวิวทองทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแกงกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล 
ชายหาดที่น่ีจะไมไดเปนทรายสีขาวแตกลับเปนหินสีดํา น้ําทะเลสีดําแปลกตา เปนจุดดําน้ํายอด
นิยมของกลุมแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมีชองที่ทหารญ่ีปุ�นบังคับใหคนเกาหลีขุดเจาะไวต้ังแตสมัย
สงครามโลก  เพ่ือเอาไวจอดเรือแอบซอนไวสําหรับทําลายเรือของอเมริกา โดยทําเปนเรือติด
ระเบิดแลวพุงชนแบบพลีชีพ กอนน้ีเปดใหเขาชม แตมีเหตุการณเคยดินถลมลงมาเลยปดไมใหเขา
ชมอีกเลย และยังเคยเปนสถานท่ีถายทําเร่ือง "แดจังกึม"ตอนท่ีถูกเนรเทศ ละครโทรทัศนยอดนิยม
ของเกาหลีใต 

อาหารเย็นพรอมเสริฟดวยเมนู ซัมกย็อบซัล  เปนอาหารที่เปนท่ีนิยมของชาวเกาหลี  โดยการนํา
หมูสามช้ันไปยางบนแผนโลหะที่ถูกเผาจนรอน   ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟพรอมกับเคร่ืองเคียงตางๆ 
ไดแก กิมจิ พริกเขียว กระเทียมห่ันบางๆ พริกไทยป�น เกลือ และน้ํามันงา ถึงแมวาซัมกยอบซัลจะ
มีการเตรียมการท่ีสุดแสนจะธรรมดา คือไมไดมีการหมักหรือมีสวนผสมท่ีหลากหลาย แตวาถาพูด
ถึงรสชาติแลว นับวาพลาดไมไดเลย 

จากน้ันพาทุกทานเเขาพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเทา   

วันที่สามของการเดินทาง      พิพิธภัณฑแฮนยอ - รานน้ํามันสนเข็มแดง  -  หมูบานวัฒนธรรม
ซองอึบ  - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง -  ดอกไฮเดรนเยีย – พิพิธภัณฑ สัตว น้ํา - ศูนยรวม
เคร่ืองสําอางค 

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป ผัก
ปรุงรสตางๆ กิมจิ      (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไม
แตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงท่ีจํานวนจาน (ใสกับขาว) ท่ีนอย 

รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป ผัก
ปรุงรสตางๆ กิมจิ      (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไม



 

 

แตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงท่ีจํานวนจาน(ใสกับขาว) ที่นอยกวาเทาน้ัน แตใน
ปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตลตะวันตกกันมากข้ึน 

จากน้ันพาทุกทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแฮนยอ (HAENYEO 
MUSEUM) แฮนยอ คือนักดําน้ําที่ลงไปเก็บอาหารทะเลบริเวณรอบๆ
ชายฝم�งของเกาะเชจูดวยวิธีการตามแบบฉบับด้ังเดิมของเกาหลี บาง
คนก็ยกใหแฮนยอเปนนางเงือกแหงทองทะเลซ่ึงไดรับความสนใจอยาง
มาก ภายในพิพิธภัณฑทุกทานจะไดพบภาพถายแฮนยอที่สะทอนให
เห็นถึงความแข็งแกรงของผูหญิงบนเกาะเชจู โดยรูปแบบการจัดแสดง 
เปนอาคารและวัตถุบอกเลา เร่ืองราว วิถีชีวิตความเปนอยู  ซ่ึงขาว

ของ เคร่ืองใชที่นํามาแสดงสวนใหญจะเปนของใชท่ีเจาของบานไดใชงานจริง อาทิ เชนการแตงกาย 
ในสมัยกอนชุดแตงกายของแฮนยอจะเปนชุดหลวมๆที่ดูสบายตา ภายในมีฉายวีดีโอเร่ืองราวของ
อาชีพน้ีใตทองทะเลใหเราดูอีกดวย (หมายเหตุ :ขอสงวนสิทธิ์การเขาชมเน่ืองจากสถานท่ีทองเท่ียว
บางแหงมีวันหยุดประจํา) 

จากน้ันพาทานเดินทางตอที่ รานคาสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรยแหง
ธรรมชาติผานผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาติโซล 
ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวยลดไขมันและน้ําตาลในกระแสเลือด 
ป�องกันการเกิดเสนเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถลางสารพิษใน
รางกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี ซ่ึงกําลัง

เปนส่ิงที่ไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเปนอยางมาก 

จากน้ันพาทานเย่ียมชม หมูบานวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB 
FOLK VILLAGE) หมูบานแหงน้ีไมใชเปนแคหมูบานนิทรรศการ
ธรรมดา แตยังเปนหมูบานโบราณอายุมากกวา 300 ป ท่ียังมีชาวบาน
อาศัยอยูจริง เอกลักษณของการสรางบานที่น่ีคือจะใชดินเหนียว ผสม
กับมูลมา เปนตัวยึดกอนหินและกอนอิฐเขาดวยกันเปนโครงสรางของ
ตัวบาน ถาทานเคยมาเที่ยวเกาหลีใตแลวเคยเห็นไหตางๆท่ีอยูตามบาน

ก็จะเดาไดวาเปนไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แตสําหรับท่ีเกาะน้ีน้ัน ไหท่ีวางเรียง
รายกันอยูตามบานเรือนท่ีน่ีจะเปนไหสําหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอรร่ี ที่จะมีเฉพาะบน



 

 

เกาะแหงน้ี โดยชาวบานจะนําผลเบอรร่ีป�ามาใสลงไปในไหพรอมกับน้ําผ้ึง และหมักไวสามป กอนที่
จะนํามารับประทานได รสชาติหวานอมเปร้ียว และในสมัยกอนเคยถูกใชในการรักษาคนป�วย  
ปจจุบันน้ีกลายเปนสินคาที่ผูมาเย่ียมเยือนมักจะซ้ือกลับไปรับประทาน และซ้ือเพ่ือเปนของฝาก 

อาหารกลางวัน บริการทานดวย "แทจีพลูแบ็ก"  เปนการนําเน้ือหมูหมักกับเคร่ืองปรุงรสสูตรพิเศษ 
กอนนําไปผัดคลุกเคลาพรอมน้ําซุป นักทองเที่ยวนิยมรับประทาน
เพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กนอย  เมื่อสุกรับประทานกับ ผัก
สด กิมจิ เคร่ืองเคียงตาง และขาวสวยรอนๆ เปนอาหารพิเศษที่ขอ
แนะนํา 

จากน้ันนําทานชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE 
PEAK) เปนภเูขาไฟที่ดับแลว ปากปลองภูเขาไฟท่ีมีลักษณะเหมือน

มงกุฎ เปนสถานท่ีโดงดังที่ผูคนมาขอพรและชมพระอาทิตยข้ึน เปนหน่ึงใน 10 สถานท่ีสวยงามใน
เกาะเชจู และในจุดน้ีเรา ยังสามารถด่ืมด่ํากับทองฟ�าและน้ําทะเลสีคราม ทิวทัศนที่สวยงาม
โดยรอบของตัวเมืองเชจู เปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวจากท่ัวทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกยอง
ใหเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยใหมทางธรรมชาติของโลก ทานสามารถเดินข้ึนไปยังปากปลองภูเขา
ไฟท่ีดับแลว ระหวางทางทานสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถายรูปจากมุมสูง แตละจุดชมวิวที่ทาน
แวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศนและบรรยากาศที่แตกตางกัน เม่ือข้ึนไปถึงดานบนสุดของปาก
ปลองภูเขาไฟทานจะไดสัมผัสกับอากาศบริสุทธ์ิ และทัศนียภาพที่สวยงามอยางแนนอน 

พาทุกทานเดินทางชม ดอกไฮเดรนเยีย (HYDRANGEA FLOWER) 
ความหมายของดอกไฮเดรนเยีย บางก็วาหมายถึง “ดอกไมเย็นชา” 
เพราะสามารถทนกับอากาศหนาวไดเปนอยางดี แตอีกความหมายหน่ึง
ก็คือ “แทนคําขอบคุณ” หรือ  ขอบคุณที่เขาใจ และคอยอยูเคียงขางกัน
มาตลอด ดอกไฮเดรนเยียบนเกาะเชจูสวนมากดอกเปนสีฟ�า มวงอม
ชมพู กล่ินอายความหอมออนๆ แบบธรรมชาติของดอกไฮเดรนเยียจะ
ชวยทําใหบรรยากาศอบอวนไปดวยควาสุข ความเพลิดเพลิน มีชิวิต
ชีวาและไมควรพลาดถายรูปเก็บความประทับใจ (ดอกไฮเดรนเยียจะ
บานสวยในชวงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศ 



 

 

ณ วันเดินทาง) 

 จากน้ันพาทานเขาชม AQUA PLANET พิพิธภัณฑสัตวน้ํา หรือ Aquarium ที่ใหญที่สุดใน
เอเชีย เปนสถานที่อีกแหงหน่ึงท่ีไมควรพลาดเมื่อไดมาเยือนเกาะเชจู เพราะที่น่ีเปนท้ังศูนยกลาง
การเรียนรูทางทะเล ความรูเก่ียวกับ  ธรรมชาติและส่ิงมีชีวิตใตทะเลท่ีจัดแสดงไดนาสนใจ และ
สวยงาม มีตูปลาจํานวนมากต้ังแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญมหึมาอลังการ ชวนต่ืนตาต่ืนใจในโลก
ใตทองทะเล นอกจากน้ีมีฉลามวาฬเปนไฮไลท โชวการใหอาหารปลาฉลามสุดระทึก ดินแดนแหง
นกเพนกวิน ชมการใหอาหารนกเพนกวินตัวนอย ที่ตางกรูกันมารับอาหารอยางคึกคัก และปลา
กระเบนวายขามหัวไปมาทําใหคุณและครอบครัวหลงรักทองทะเลโดยไมรูตัว 

จากน้ันพาทานเดินทางสู ศูนยรวมเคร่ืองสําอางค  (COSMETIC 
SHOP) ประเภทเวชสําอางคที่หมอศัลยกรรมเกาหลีรวมออกแบบ
มากมาย มีผลิตภัณฑตางๆ ที่เหมาะกับผูท่ีมีปญหาผิวหนา ไมวาจะเปน
สิว มีร้ิวรอย ฝ�า กระ จุดดางดําใบหนาหมองคล้ํา อยากผิวขาวสวางใส 
ไรร้ิวรอย แตงหนาเบาๆโชวผิวแบบสาวเกาหลี โดยไมตองศัลยกรรม 

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

จากน้ันพาทุกทานเเขาพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเทา   

วันที่ส่ีของการเดินทาง      สนามบินนานาชาติเชจู - สนามบินกิมแฮ  - หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน  
- สะพานเดินทะเล  - น่ังกระเชาลอยฟ�า   

- ศูนยโสม  - เอเปค เฮาส  - ล็อตเต พรีเมี่ยม เอาทเลท  - ลอตเต ดิวต้ีฟรี 
รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป ผัก
ปรุงรสตางๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไมแตกตาง

จากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใสกับขาว) ท่ี
นอยกวาเทาน้ัน แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตล
ตะวันตกกันมากข้ึน 

 เดินทางจากสนามบินนานาชาติเชจู สูสนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน 



 

 

ดวยเที่ยวบินในประเทศ 

 (*สายการบินมีการเปลียนแปลงไดในระดับเทียบเทากัน และ ไฟลทภายในเวลาตามความ
เหมาะสมของผูจัดทํา) 

จากน้ันพาทานสู หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน (GAMCHOEN 
CULTURE VILLAGE) หรือเรียกวา “Korea’s Santorini (ซานโต
ริน่ีเกาหลี)โดยช่ือเรียกน้ีมาจากลักษณะอันโดดเดนของหมูบาน
วัฒนธรรมคัมชอน หมูบานท่ีต้ังอยูบนเนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมา
สีสันสดใส ในอดีตหมูบานน้ีเคยเปนท่ีอยูอาศัยของของผูล้ีภัยสงคราม
เกาหลี จนในป 2009 รัฐบาลเกาหลี ไดสงเสริมการทองเที่ยวมีการ
พัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ใหนาอยูมากย่ิงข้ึน โดยปรับเปล่ียน

หมูบานคัมชอนใหมีสีสันโดดเดนดวยการทาสี วาดภาพ ตามกําแพงและตัวบาน ใหดูสดใส นารัก 
บานเรือนหลายหลังเปล่ียนเปนสตูดิโอและแกลลอร่ีบางจุดก็เปนรานขายสินคา ท้ังสินคาพ้ืนเมือง 
สินคาสมัยใหม รวมไปถึงรานกาแฟ และไดโดงดังจากซีร่ียเร่ือง Running Man ที่มาถายทําที่น่ี 
จึงทําใหหมูบานวัฒนธรรมคัมชอนแหงน้ีเปนที่รูจักมีนักทองเท่ียวชาวเกาหลีและตางประเทศมา
เท่ียวกันมากข้ึน 

 จากน้ันพาทานชม สะพานเดินทะเล (SKY WALKWAY ) อยูใน
บริเวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด 
(Songdo)น้ันแปลวาเกาะสน เพราะชายหาดนี้มีป�าสนอยูบริเวณปลาย
สุดของหาด สะพานเดินทะเล เปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหม ซ่ึงถือวา
เปนแลนดมารคของหาดซองโดเลยทีเดียว ตัวสะพานย่ืนออกไปใน

ทะเลเปรียบเสมือนเราเดินอยูบนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในสวนพ้ืนของ
สะพานสามารถมองเห็นน้ําทะเลผานกระจกนิรภัย สกายวอรคจะมีลาน
หินใหญๆ ใหถายรูปบรรยากาศและสองขางทางมองเห็นวิวทิวทัศน
สวยงาม  นอกจากน้ียังเปนที่ถายทํารายการ เชน We Got Married 
ทําใหเปนที่นิยมอยางมากสําหรับคนเกาหลี 

จากน้ันพาทานน่ัง กระเชาลอยฟ�า (BUSAN AIR CRUISE) ซ่ึงจะพา



 

 

ทุกทานไดสัมผัสกับทิวทัศนชายฝم�งทะเลใตที่สวยงามของประเทศเกาหลีใตแบบ 360 องศากับ
กระเชาลอยฟ�า Busan Air Cruise  นับวาเปนแลนดมารคใหมลาสุดในเมืองปูซาน เปดบริการ
เม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ท่ีผานมา ที่บริเวณหาด Songdo ระยะทางของ Busan Air 
Cruise มีระยะทางยาวถึง 1.62 กิโลเมตร ใชระยะเวลาขามฝم�งตะวันออกมายังฝم�งตะวันตก จาก 
Songnim Park มา Amnam Park ไดภายใน 8 นาทีเทาน้ัน และมีความสูงจากพ้ืนถึง 86 
เมตร ทําใหมองเห็นวิวของหาดซองโดไปถึงเกาะยองโดไดอยางสวยงาม   (หมายเหตุ น่ังกระเชา
ลอยฟ�า หรือ Cable Car ข้ึนอยูกับสภาพอากาศในแตละวัน) 

อาหารกลางวันพรอมเสริฟดวยเมนู อาหารเกาหลี อาทิเชน ดักคาลบ้ี  ชาบู  คาลบ้ี  จิมดัก  บลุโก
กิ  บิบิมบับ ฯลฯ 

จากน้ันนําทานสู ศูนยโสม (Ginseng Center) ศูนยโสมแหงน้ีรัฐบาล
รับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีอายุ 6 ป ซ่ึงถือวาเปนโสมท่ีมีคุณภาพ
ดีท่ีสุด ภายในจะมีเจาหนาที่ใหความรูเก่ียวกับโสมพรอมอธิบาย
คุณสมบัติและผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโสม ใหทานไดเลือกซ้ือโสมท่ีมี

คุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูก กลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญท่ีทานรักและนับถือ 

พาทานแวะชม เอเปค เฮาส (NURIMARU APEC  HOUSE)เคยเปน
สถานท่ีจัดการประชุม APEC  เมื่อป 2005 คําวา (Nuri) ในภาษา
เกาหลีแปลวา "โลก" สวนคําวา (Maru) แปลวา "การประชุมสุดยอด" 
และ APEC House ก็หมายถึง "บานที่สุดยอดผูนําของโลกมารวมตัว
กันเพ่ือประชุมเอเปค" ท่ีน่ีต้ังอยูบนเกาะทงแบค (Dongbaekseom) 
มีภูมิทัศนท่ีสวยงามตามธรรมชาติ รายลอมดวยดอกไมและตนสน เปน

อาคาร 3 ช้ัน ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมสมัยใหม และสถาปตยกรรมแบบด้ังเดิมของเกาหลี 
ที่คงความงดงามของธรรมชาติ และความทันสมัยที่ผสมผสานกันอยางกลมกลืน ถูกจัดเปนหอง
ประชุมท่ีมีช่ือเสียงระดับนานาชาติ 

ระเบียงของอาคารเปนจุดชมวิวชมความงดงามของสะพานกวางฮันเดกโย “Gwangandaeyeo 
Bridge” เปรียบเสมือน “สะพานโกลเดนทเกท” นับเปนสะพานท่ีสรางขามทะเลท่ีใหญท่ีสุดของ



 

 

เกาหลี มีความยาวประมาณ 7.4km  ถายรูปเก็บความประทับใจได ณ จุดน้ี (หมายเหตุ :สถานท่ี
ทองเที่ยวบางแหงข้ึนอยูกับวันหยุดประจํา) 

 จากน้ันนําทานชอปปم�ง ล็อตเต พรีเม่ียม เอาทเลท (LOTTE 
PREMIUM OUTLET ) แหงใหมในเมืองปูซาน ซ่ึงมีรานคา
หลากหลายกวา 150 รานคาและมีสินคาราคาถูกหลายหลายแบ
รนด ไมวาจะเปนเส้ือผา รองเทา กระเป�า เคร่ืองใชในบาน นาฬิกา 

แวนตา ฯลฯ ท้ังแบรนดเกาหลี และแบรนดดังๆ มากมายอาทิเชน 
Adidas , Nike , New Balance , MCM , Armani, Calvin 
Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ 

จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษี ลอตเต ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY 
FREE SHOP) ท่ีน่ีมีสินคาช้ันนําปลอดภาษีใหทานเลือกซ้ือมากมายกวา 
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 

อาหารเย็นพรอมเสริฟดวยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเชน ดักคาลบ้ี  ชาบู  คาลบ้ี  จิมดัก  บลุโกกิ  บิ
บิมบับ ฯลฯ 

จากน้ันพาทุกทานเเขาพักที่ The Mark Haeundae หรือเทียบเทา  

  

 

 

 



 

 

วันที่หาของการเดินทาง     ปูซานทาวเวอร -   ถนนชอปปم�ง นัมโพดง  - ออกเดินทางจาก
สนามบินกิมแฮ - สนามบินนานาชาติเชจู  - รานคา 

สมุนไพร+รานละลายเงินวอน  - ออกจากสนามบินเจจู - สนามบินสุวรรณภูมิ  
รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป ผัก
ปรุงรสตางๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไมแตกตาง

จากอาหารม้ืออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใสกับขาว) ที่
นอยกวาเทาน้ัน แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตล
ตะวันตกกันมากข้ึน 

จากน้ันพาทานชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร (BUSAN TOWER) 
ต้ังอยูใน สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เปนอุทยานแหงชาติ 
ต้ังอยูบนเนินเขาใจกลางเมือง เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ หอคอยน้ีสูง

ประมาณ 120 เมตร ถือเปน Landmark สําคัญของเมือง สําหรับช้ันแรกของหอคอย เปนบริเวณ
ขายของที่ระลึก และงานหัตถกรรมแบบด้ังเดิมของเกาหลี เชน  พวงกุญแจ, เคร่ืองปم�นดินเผา, 
ตุกตา และอ่ืนๆอีกมากมายคนที่มาเที่ยวท่ีน่ีสวนมากจะเปนคูรัก ท้ังชาวเกาหลีและนักทองเท่ียว
ตางชาติ คูรักสวนมากจะเตรียมกุญแจมาคลองตรงท่ีราวระเบียงรอบฐานของหอคอย  เพราะมี

ความเช่ือวาคูรักท่ีไดมาคลองกุญแจที่น่ีจะรักกันยาวนานตลอดไป (ราคา
ไมรวมคากุญแจ , ไมรวมคาข้ึนลิฟต) สวนดานบนสุดของหอคอยเปนจุด
สําหรับชมวิวทิวทัศนของเมืองปูซานแบบพาโนรามา 360 องศา 

จากน้ันพาทุกทานเดินทางสู ถนนนัมโพดง (DOWNTOWN 
NAMPODONG)  เปนถนนชอปปم�งท่ีโดงดังและคึกมากอีกแหงในปูซาน  นักทองเที่ยวนิยมจะมา
เดินชอปปم�งและเดินเที่ยวเลนกันยังถนนแหงน้ี เปนยานท่ีไมเคยหลับใหลและคึกคักมาก จนไดรับ
ฉายาวาเปน ยานเมียงดง แหงเมืองปูซานเลยทีเดียว เพราะไมเพียงแตจะเปนยานชอปปم�งแตยังเต็ม
ไปดวย คลับ บาร รานอาหาร รานกาแฟ และที่สําคัญยังเปนยานที่สําคัญในปูซานที่เต็มไปดวยโรง
ภาพยนตรและโรงละครซ่ึงปูซานไดเปนเปนเจาภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตรนานาชาติปูซานใน
เดือนตุลาคมของทุกป 

อาหารเย็น อิสระ ณ ดาวทาวนเชจู 



 

 

จากน้ันพาทานเดินทางสูสนามบินกิมแฮ เดินทางไปสนามบินนานาชาติเชจู ดวยเท่ียวบินในประเทศ
โดยสายการบิน  (*สายการบินมีการเปลียนแปลงไดในระดับเทียบเทากัน และ ไฟลทภายในเวลา

ตามความเหมาะสมของผูจัดทํา)   

จากน้ันนําทานชม รานสมุนไพร (K0REA HERB) ใหมลาสุดของเกาหลี 
โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบรอยแลว เปนสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเก
นามู) ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรสเปร้ียว ดีสําหรับบุคคลที่ 
นิยมด่ืมเหลา ชา กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะชวยในการลาง
สารพิษที่ตกคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของตับหรือไต ชวยให

ตับหรือไตของทานแข็งแรงข้ึน ซ่ึงยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเอง  รานละลายเงินวอน
หรือ (SUPERMARKET) ท่ีน่ีมีขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเชน ขนมขาวพอง ช็อคโกแล็
คสม สมอบแหง สมเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพาย สาหรายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใช
ในครัวเรือน ลูกบอลซักผา เคร่ืองใชไฟฟ�า  และยังมีชุดเคร่ืองนอนอันดับ1ของเกาหลี (SESA 
LIVING) ที่นุม นาสัมผัส พรอมกับการกันไรฝุ�นไดดีเย่ียม ของฝากของที่ระลึกมีใหทานไดเลือกซ้ือ
มากมาย พรอมทั้งมีบริการบรรจุกลองตามเงื่อนไขของราน 

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

01.00-02-00 น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

**กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม
คืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***           ในกรณี
เกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 
การจราจรติดขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเหนือการควบคุมของบริษัท 
และเจาหนาท่ี ที่จะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม       ผูเดินทางไม
สามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆทั้งส้ิน คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และคาใชจายที่
ลูกคาและบริษัทจายไปแลว 

 



 

 

***เน่ืองจากทางแลนดเกาหลี ไดรับแจงเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใต  
และจากสายการบิน เร่ืองผูแอบแฝงมาเปนนักทองเที่ยว แตไปดวยวัตถุประสงคอ่ืน เชน ไปทํางาน 
แรงงานผิดกฎหมาย ดังน้ันต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม WOW JEJU WITH BUSAN 
SUMMER ทางแลนดเกาหลีจําเปนตองเก็บคาประกันเพ่ือใหลูกคาไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน เปน

จํานวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกคาเปนนักทองเที่ยวจริงๆ เดินทาง
ทองเที่ยวพรอมกรุปและกลับพรอมกรุปตามโปรแกรมท่ีกําหนด สามารถขอรับเงินประกันน้ีคืนเต็ม
จํานวน ดังน้ันจึงใครขอความรวมมือจากลูกคาปฏบัิติตามเง่ือนไขดังกลาว  (ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน

ประกันกรณีลูกคาไมผานกองตรวจคนเขาเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใต)** 

 

เง่ือนไขการใหบริการกรณีสํารองท่ีน่ัง  
   1. ราคาโปรโมช่ันชําระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังไดรับ invoice 
      ราคาปกติชําระเงินมัดจํา***   ทานละ 5,000 บาท 1 วันหลังไดรับ invoice 
   2. สวนที่เหลือชําระเต็มจํานวนกอนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีท่ีไมชําระยอดเงินสวนที่เหลือ
ตามเวลาท่ีกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวาทาน
สละสิทธ์ิในการเดินทางกับทางบริษัท 
ราคาน้ีรวม 
-   คาต๋ัวเคร่ืองบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลับพรอมคณะ  
-   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี   
-   คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ / คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 
-   คาท่ีพักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักหองละ 2-3 ทาน)  

อัตราคาบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใหญ 
เด็กไม
เสริม
เตียง 

พักเด่ียวเพ่ิม 

สิงหาคม : 25-29  14,100  
4,900.- สิงหาคม : 27-31  14,400 

สิงหาคม : 30-3 ก.ย.  14,700 



 

 

-  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ / คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 20 กก. /1ช้ิน 
-   คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธ์ิหัวหนาทัวรไมบินข้ึนไปพรอมกรุปทัวร) 
-   คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) (เอกสารขอเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 
ราคาน้ีไมรวม 
-   คาธรรมเนียมคนขับรถและไกดทองถ่ิน 1,000 บาท หรือ 30,000 วอน ตอทานตลอดทริป 

-   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 
รวมถึงคาอาหาร และ เคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการส่ังเพ่ิม กรุณา
ติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 
-   คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอรต 2) ใบประจําตัว
คนตางดาว 3) ใบสําคัญถ่ินที่อยู 4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6) รูป
ถายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเดินทางเตรียมเอกสารและดําเนินการยื่นวีซาดวยตนเองเทาน้ัน  (สําหรับ
หนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวี
ซา) 
-  คาอาหารที่ลูกคารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกําหนด หาก
ลูกคาไมสามารถรับประทานอาหารท่ีทางทัวรจัดให กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปสวนตัวสํารอง
มาดวย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันข้ึนไป ยึดมัดจํา 
- ยกเลิกการเดินทางไมถึง 30  วัน ยึดเงินคาทัวรท้ังหมด 

(ราคาโปรโมช่ันไมสามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวันเดินทางและผูเดินทางไดในทุก
กรณี ) 
** ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเดินทางได*** 
กรุปท่ีเดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ  
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คา
ทัวรทั้งหมด 
 



 

 

หมายเหตุ 
-           จํานวนผูเดินทาง ข้ันต่ํา ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ขึ้นไป โดยบริษัทจะแจงใหทราบ
ลวงหนาอยางนอย 5 วันกอนการเดินทาง 
-           ราคาน้ีเปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
(นักทองเที่ยวตางประเทศชําระเพ่ิมทานละ 3,000 บาท) 
 -         เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
-           สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินท้ังไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
-           หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว เทาน้ัน (หากหนังสือเดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําใหไม
สามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน) 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานท้ังจากไทยและตางประเทศ
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก เดินทางแลว 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
-           ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือน
วันหรือคืนเงิน 
-          การติดตอใดๆกับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมาย ฯลฯ ตองทําในวันทําการ
ของบริษัทดังน้ี วันจันทร - วันศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว และ
วันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปน้ันๆ ถือวาเปนวันหยุดทําการของบริษัท 
-          มัคคุเทศก พนักงาน  ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งส้ิน เวนแตมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจขอบริษัทกํากับเทาน้ัน 
-           หากทานที่ตองการออกต๋ัวภายในประเทศ อาทิเชนเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่
เจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เพ่ือป�องกันปญหาเท่ียวบินลาชา เปล่ียนแปลงไฟลทบิน การ
ยกเลิกไฟลทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนาซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและคืนคาใชจาย
ใหในทุกกรณี 



 

 

-           ถาลูกคาไมเขารานคาชอปปم�งตามท่ีโปรแกรมกําหนด ทางแลนดปรับเงินคาเขารานช็อป
รานละ 3,000 บาท 
-           หองพัก (Double Bed // Twin Bed) เปน  ON REQUEST) ข้ึนอยูกับหองวาง ณ 
วันเขาพัก และโรงแรมท่ีเขาพัก ไมสามารถ CONFIRM ใหได 
-           ถาลูกคามีความประสงคขอแยกตัวจากทัวรหรือการทองเที่ยวกับคณะ ทางแลนดปรับ
เงินวันละ 5,000 บาท/ทาน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตัดหองพักสําหรับผูท่ีไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใชหองพัก
ได 
-           ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับลูกคาที่เดินทางทองเท่ียว และไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
-            เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเง่ือนไข ขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวทั้งหมด 
 

กรุณาอานเง่ือนไขการจองทัวรตามที่ระบุในรายการขางตน 
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาท่ีกอนทําการจอง 


