
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  โปรแกรมการเดินทาง 

ถนนกงัหนัชินซางวินดมิ์ล- ซองอคัซานหรือสวนสารธารณะซูมอกวอน -ทงุดอกเรป- วดัซนับงั โพมนุซา - ไรช่าเขียวโอซุลล็อค 

ตลาดชองฮา สถานที่ถ่ายท าดราม่าเร่ือง โฮมทาวน ์– คลินิกทนัตกรรมหมอยนุ - สเปซ วอลค์ สะพานอวกาศ โพฮงั 

วดัแฮดง ยงกุงซา - ชายหาดแฮอนุแด – ตลาดแฮอนุแดไนทม์ารเ์ก็ต – รถรางแคปซูลบลูไลนแ์ฮอนุแด – สะพานควงัอนัรี – 

หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน – ตลาดวอลค์กิง้สตรีทนัมโพดง  - ถนนสายรุง้เชจู – ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง –  

ศนูยแ์สดงชุดเครื่องนอน– ชายหาดอีโฮเทอ ู–ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  - LOTTE DUTY FREE -ชอ้ปป้ิงในดาวนท์าวน ์ 

  



 
 
 

 

จุดนดัพบแรกสนามบินสวุรรณภูมิ เป็นสนามบินนานาชาติประจ าประเทศไทย เวลานัดหมาย : 22:30 เที่ยวบิน : 7C2244 

 

  

เที่ยวบินออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสวุรรณภูมิ เวลา : 03.25 เทีย่วบิน : 7C2244 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6ชั่วโมง 

10.50 น. พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจูอนิเตอรเ์นชั่นแนลแอรพ์อรต์ หลงัจากผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋าที่สายพาน ออกมาพบ

กบัผูน้ าทวัรเ์พ่ือท าการยืนยนัตัวตนการเขา้รว่มทวัร ์และเตรียมตวับริเวณจุดนดัพบเพ่ือออกเดินทางท่องเที่ยวพรอ้มกนั 

พาท่านรบัประทานเมนขึูน้ชื่อประจ าเกาะเชจู Jeon Bok Juk หรือโจก๊หอยเป๋าฮือ้ ที่โด่งดงัแบบใครที่มาเที่ยวเช

จูตอ้งลองมาลิม้รสใหไ้ด ้และที่ส าคญันอกจากความอรอ่ยของตวัขา้วโจ๊กที่ถกูปรุงเป็นพิเศษแลว้ ยงัมีหอย

เป๋าฮือ้จากทอ้งทะเลเกาะเชจู มาเป็นชิน้พอดีค าแบบน่ารบัประทานมากๆ เมนนูีบ้อกเลยว่านอกจากอรอ่ยแลว้

ยงัไดป้ระโยชน ์เพ่ิมก าลงัวงัชาอีกดว้ย 

 

พาท่านสัมผสัความอลงัการของกงัหนัลมขนาดใหญ่ริมชายทะเลบนเกาะเชจู ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสญัลกัษณื

ที่นี่ เพราะเกาะเชจูจะมีลมพัดตลอดทัง้ปี จึงเหมาะแก่การผลิดกระแสไฟดว้ยพลงังานลม ท าใหเ้กิด

ความสวยงามของกงัหนัสีขาวที่เรียงรายเลียบชายฝ่ังทะเล ตดักบัน า้ทะเลสีฟ้าคราม และยงัมีสะพาน

เชื่อมต่อถึงกนัใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ดินเล่นถ่ายรูปชมความงดงามกนัดว้ย หากช่วงที่น า้ทะเลขึน้ ก็จะได้

เห็นบรรยากาศท่ีไดเ้ดินลยุน า้ทะเลชิวๆ ไดฟิ้ลเหมือนเดินบนน า้ทะเลไปดกูงัหนัลมใกล้ๆ  

พาท่านเดินทางสู่ ซองอคัซาน(SONG AK SAN) หรือที่เรียกกนัว่า “แหลมซองอคัซาน” เป็นภูเขามี

แหลมทอดยาวออกสู่ทอ้งทะเล พรอ้มประวิติศาสตรเ์กี่ยวกบัสงครามในสมยัอดีต ที่มีการใหช้าวบา้น

เกาะเชจูมาเจาะอโุมงคเ์พ่ือเก็บยทุโธปกรณต์่างๆ ปัจจุบนัยงัเป็นอโุมงคบ์า้ง บางอนัก็ถล่มลงมาแลว้ 

แต่ดว้ยความสวยงามของบริเวณนี ้จึงถกูเลือกใหเ้ป็นฉากถ่ายท าซีรียส์ดุฮิตที่ดงัทั่วโลก “แดจงักึม” 

นั่นเอง เม่ือมาเที่ยวที่นี่แนะน าใหล้งไปถ่ายรูปบริเวณท่าเรือที่มีหินรูปทรงแปลกตา และชายหาดหิน

ทรายที่มีสีด าสนิท จนหลายคนเรียกทะเลบริเวณนีว่้า ทะเลสีด า และที่พลาดไม่ไดต้อ้งไปอดุหนนุ 

อาหารทะเลที่งมขึน้มาสดๆ อาทิ หอยเป๋าฮือ้ ปลิงทะเล โดยชาวบา้นกลุ่มหญิงประดาน า้ หรือ แฮนยอ 

ถาัโชคดีก็อาจจะไดเ้ห็นการด าทะเลของป้าๆบริเวณนัน้ดว้ย  

น าท่านเดินทางสู่ SUMOKWON PARK สวนสาธารณะที่สามารถชมดอกซากุระเต็มสองขา้งทาง 

หมายเหตุ : สวนสาธารณะ SUMOKWON จะพาเดินทางไปชมในช่วงที่มีซากุระเท่านั้น ขอสงวนสิทธ์ิจัดโปรแกรมตามบริษัท
เท่านั้น 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิู 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     ถนนกังหันชินซางวินดม์ิล- ซองอัคซานหรือสวนสารธารณะซูมอกวอน -ทุงดอกเรป-  
                                     วัดซันบัง โพมุนซา - ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค 

 



 
 

พาทกุท่านเดินชม ทุ่งดอกยแูช หรือ บางคนก็เรียก เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed) ดอกไมสี้เหลืองสดใสนี้

เป็นดอกไมท้ี่เหมือนเป็นสญัลกัษณข์องเกาะเชจู เม่ือเขา้สู่ฤดใูบไมผ้ลิในประเทศเกาหลีใต ้ในช่วงเดือน

มีนาคม ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศท่ีเกาหลีใตจ้ะค่อยๆอบอุ่นขึน้จากตอนใตข้องประเทศก่อน เม่ือ

ความอบอุ่นมาเยือน ดอกไมอ้ย่างดอกคาโนลาหรือ ดอกยแูชก็ค่อยๆออกดอก สีเหลืองสนใส อรา่มเต็ม

ทอ้งทุ่ง ของเกาะเชจู ตดักบัทอ้งฟ้าสีสดใส เป็นวิวที่ค่อนขา้งสวยงามมาก นอกจากจะมีความสวยดอกยู

แชยงัเป็นพืชที่สามารถน าไปผลิตเป็นน า้มนัเพ่ือสขุภาพไดด้ีเยี่ยม    (หมายเหต ุ:ทุ่งดอกยแูชบานตามสภาพอากาศ ) 

จากนัน้พาท่านแวะเยี่ยมชม และนมัสการพระใหญ่ ณ วดัซนับงัโพมนุซา วดัแห่งนีต้ัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหนา้

ออกสู่ทะเล ภายในวดัประดิษฐานพระพทุธรูปองคใ์หญ่สีทองถือถว้ยโอสถ ผูค้นนิยมมาขอพรเร่ืองของสขุภาพ 

และความร ่ารวยเงินทอง โดยนิยมท าบุญดว้ยการถวายขา้วสาร เทียน พรอ้มทัง้การหมนุระฆงัทองค ารอบฐาน

องคพ์ระเพ่ือความเป็นศิริมงคลอีกดว้ย ซึ่งมีความศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีเล่ือมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจูมา

ยาวนาน นอกจากนัน้รูปป้ันพระแม่กวนอิมซึ่งหนัหนา้ออกสู่ทะเล ยงัเป็นอีกหนึ่งศรทัธาของผูท้ี่นบัถือ นิยมน า

น า้บริสทุธม์าถวาย เพ่ือความอดุมสมบูรณข์องชีวิต ไม่ใช่แค่ชาวพทุธเท่านัน้ที่นิยมมาเยี่ยมชมที่วดัแห่งนี ้

เพราะความสงบ และวิวทิวทศันท์ี่สวยงาม มองเห็นทอ้งทะเลแบบพาโนราม่า จึงกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่

ตอ้งมาเยือนสกัครัง้เม่ือมาเที่ยวเกาะเชจู 

พาท่านเดินทางสู่ ไรช่าเขียวโอซุลล็อค ขึน้ชื่อที่สดุแห่งเกาะเชจู O'Sulloc ซึ่งจะแบ่งเป็นโซนไรช่า

กลางแจง้ และโซนพิพิธภณัฑท์ี่มีการจดัแสดงเรื่องราวของชา รา้นคาเฟ่ และรา้นขายของฝาก ซึ่งท่าน

สามารถเยี่ยมชมไดท้กุๆโซน เกาะเชจูเป็นดินแดนที่ไดร้บัของขวญัจากธรรมชาติ ปลกูชาเขียวได้

คณุภาพสงู ผสมผสานกับนวตักรรมสมยัใหม่ จนท าใหช้าที่นี่ส่งออกไปขายทั่วโลก นกัท่องเที่ยวทัง้

เกาหลีและต่างชาติมกัมีจุดมุ่งหมายที่จะมาลิม้รสความอร่อยของชาที่มีรสชาติเป็นเอกลกัษณถ์ึงแหล่ง

ผลิต โดยเฉพาะไอศรีมชาเขียว เคก้โรล เครื่องดื่มชาเขียวทัง้รอ้นและเย็น รบัประกนัความฟินไปตามๆ

กนั ส่วนใครที่เนน้การชมวิวถ่ายรูป สวยทกุมมุจนกดชตัเตอรร์วัๆแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นโซนไรช่า หรือขึน้ไปจุดชมวิวดา้นบนสดุของพิพิธภณัฑ ์ก็

จะเห็นความยิ่งใหญ่อลงัการของไรช่าที่นี่ 

พรอ้มเสริฟดว้ยเมน ูเทจี ยงันยอม คลับี ้อาหารเกาหลีแบบป้ิงย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการน าเนือ้หมู

ส่วนซี่โครงมาหมกักบัเครื่องปรุงจนเนือ้นุ่ม เสิรฟ์ใหท้่านไดย้่างสดๆ รอ้นๆ รว่มรบัประทานดว้ยกนั วิธีการทาน

ใหไ้ดอ้รรสรส ตอ้งตดัหมเูป็นชิน้ๆ น าผกัสด กระเทียม กิมจิ และเคร่ืองเคียงต่างๆ มาห่อรวมกนั รบัประทานค า

โตๆแบบสไตลค์นเกาหลี หรือทานกบัขา้วสวยรอ้นๆที่เรามีเสิรฟใหไ้ม่อัน้ก็ไดเ้ช่นกนั 

  ที่พัก Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั เป็นสไตลบุ์ฟเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี 

พาท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ สนามบิน Jeju Airport   

วนัท่ีสามของการเดินทาง    ตลาดชองฮา สถานท่ีถ่ายท าดราม่าเรื่อง โฮมทาวน์ – คลินิกทนัตกรรมหมอยุน –  

                             สเปซ วอลค์ สะพานอวกาศ โพฮงั -วดัแฮดง ยงกงุซา - ชายหาดแฮอุนแด – ตลาดแฮอุนแดไนท์มารเ์กต็ 
  



 
 

(ไฟลท์บิน  / เวลาบิน / สนามบิน สงวนสิทธ์ิตามความเหมาะสมขึน้อยู่กบับริษัท) 

 

 พาท่านไปตามรอยซีรียจ์ุดถ่ายท าหลกัของเรื่อง Hometown Cha Cha Cha ท่ีตลาดชองฮา วิถีชีวิตของชาว

บา้นเมืองโพฮงั ซึ่งที่ตลาดจะมีรา้นขายอปุกรณต์กปลา รา้นอาหาร รา้นซุปเปอรโ์พรา อนสุาวรียป์ลาหมึก และ

รา้นกาแฟ ซึ่งใครไดด้เูร่ืองนีก้็จะจ าฉากเหล่านีท้ี่เห็นในซีรียไ์ดแ้น่นอน ปัจจุบนัก็จะมีนกัท่องเที่ยวแวะเวียนมา

ถ่ายรูป เชคอิน ตามรอยพระนางในเร่ืองกนัมากมาย 

 

 

พาท่านรบัประทานอาหารทอ้งถิ่น รสชาติจดัจา้น ทเวจีดลูลชูีกี หรือหมผูดัเผ็ดกะทะรอ้น ซึ่งเป็นเมนทูี่นิยมใน

ตลาดชองฮา เมืองโพฮงั ซึ่งคนที่นี่มกัจะทานอาหารที่มีรสจดักว่าในเมือง จึงน าหมมูาผดักบัซอสที่มีเอกลกัษณ์

เฉพาะที่รา้น เขา้เนือ้ จนหมนูุ่ม อรอ่ย ทานคู่กบัขา้วสวย และเคร่ืองเคียงต่างๆ เช่น กิมจิ ถั่วงอก แตงกวา 

พรอ้มผกัสด และกระเทียมทานแกลม้ 

พาท่านมาเชคอินถ่ายรูปคลินิคหมอฟันของคณุหมอยนุ นางเอกในเร่ือง Hometown Cha Cha 

Cha เป็นโลเคชั่นในการถ่ายซีรียเ์ร่ืองนีน้ั่นเอง ซึ่งคลีนิคหนัหนา้ออกทะเล ที่มีวิวทะเลที่สวยมากๆ 

เงียบสงบ ถือว่าเป็นคลีนิคในฝันของหมอหลายๆคนเลยทีเดียว 

 

  

 “โพฮงั สเปซ วอลก์”  แลนดม์ารก์ใหม่ของเมืองโพฮงั ตัง้อยู่ในสวนฮวานโฮ หากไดม้าลองเดินดู

แลว้จะตอ้งลืมการเดินสะพานแบบเดิมๆไปไดเ้ลยเพราะที่นี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาตัง้แต่ดีไซนท์ี่

ประหนึ่งงานศิลป์คลา้ยกบัรางรถไฟเหาะ แถมยงัเป็นสกายวอรค์ท่ีใหญ่ที่สดุในประเทศเกาหลีใต้

อีกต่างหาก ระยะทางเดินของตวั space walk 333 เมตร ความสงู 25 เมตร  มีชื่อเล่นว่า 

"Cloud" เพราะมีลกัษณะเหมือนเมฆที่ก าลงัคลอ้ยต ่า และสามารถเห็นวิวเมือง อ่าวยงักิลและ

หาดยงักิล ถือว่าเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของเมืองที่มาแลว้ตอ้งโดน 

พาทกุท่านเดินทางสู่ วดัแฮดง ยงกุงซา ตัง้อยู่บนชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือ ของเมืองปซูาน เป็น

วดัท่ีสรา้งบนเหล่าโขดหินริมชายหาด ที่แตกต่างไปจากวดัส่วนใหญ่ ซึ่งมกัจะสรา้งอยู่ตามเชิงเขา 

วดัแห่งนีก้่อตัง้โดย พระผูย้ิ่งใหญ่ซึ่งมีนามว่า พระนาองซูโดซา ซึ่งเป็นที่ปรกึษาของกษัตริยค์ง

มินวงัแห่งโครยอ เม่ือทกุท่านเดินเทา้เขา้สู่วดัแห่งนี ้จากประตซูุม้มงักรสีทองอรา่ม เดินผ่านอโุมงค์

ขนาดเล็ก ไปสู่บนัไดหิน 108 ขัน้และโคมไฟหิน ซึ่งเป็นจุดส าหรบัชมวิว และความงดงามของทอ้ง

ทะเลสีฟ้าคราม ก่อนจะเดินต่อลงไปสู่บริเวณซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ พระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิองคสี์

ด า ซึ่งตัง้ตระหง่านอยู่บนโขดหิน และมีทอ้งทะเลกวา้งเป็นฉากหลงัและเม่ือคณุเดินไปตามสะพานที่ทอดยาว และน าพาคณุเขา้สู่บริเวณ

ภายในของวดั ซึ่งประกอบไปดว้ยวิหารและศาลา ที่เรียงรายลดหลั่นกนัไปตามโขดหิน โดยบริเวณดา้นหนา้ของวิหารหลกั มีเจดียห์ินสงู 3 ชัน้ 

และสิงโต 4 ตัว เป็นสญัลกัษณข์องความสนกุ, ความโกรธ, ความเศรา้ และความสุข นอกจากนีภ้ายในวดั ยงัมีองคเ์จา้แม่กวนอิม, พระสงักจั

จายนอ์งคสี์ทองอรา่ม, ศาลเจา้ และพทุธสถานอื่นๆ อีกหลายแห่ง 



 
 
 

 ชายหาดแฮอนุแด Haeundae Beach ชายหาดท่ีสวยที่สดุแห่งหนึ่งในเกาหลีใต ้ ชายหาดทราย

ละเอียด ยาว 1.5 กิโลเมตร และยงัเป็นสถานที่จดังานเทศกาลต่างๆ ตลอดทัง้ปี ถกูตัง้ชื่อโดย

นกัปราชญน์ามว่า ชอย ชี วอน (Choi Chi-won) ในยคุสมยัของรวงคช์ิลลา เดินทางมาที่ชายหาด 

แลว้ประทับใจในความสวยงาม จึงเขียนค าว่า “Haeundae : แฮอนุแด ” ไวบ้นก าแพงหิน คนท่องถิ่น

เลยเรียกใชช้ื่อนีเ้ร่ือยมา ชายหาดแฮอนุแดมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลมุพืน้ที่กว่า 58,400 

ตารางเมตร 

ตลาดแฮอนุแด เป็นถนนเล็กๆ ที่มีรา้นอาหารเปิดขายกันตัง้แต่เชา้เร่ือยไปจนถึงเที่ยงคนื ปัจจุบนัย่าน 

ตลาดแฮอนุแด มีการกอ่สรา้งถนน และอาคารใหม่ๆ เกิดขึน้มากมาย เพ่ือรองรบันกัท่องเที่ยวจากทั่ว

โลก เรียกว่า ยิ่งดึก ยิ่งคึกคกั ถึงแมว่้าความเจริญจะรายลอ้มเขา้มามากมาย แต่ความน่าสนใจของ

ตลาดแบบดัง้เดิม ตลาด Haeundae Traditional Market ก็ยงัมีเสน่หม์าจนถึงทกุวนันี ้อาหาร

แนะน า ของทอด โอเดง้เสียบไม ้ขา้วห่อสาหรา่ย และต๊อกโบกี เป็นถนนสายอาหารแบบดัง้เดิมที่อยู่คู่

กบัชายหาด Haeundae  (อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

 

   ที่พัก  Toyoko Inn Busan Haeundae2 หรือ เทียบเท่า 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั เป็นสไตลบุ์ฟเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี 

พาท่านสัมผสัประสบการณใ์หม่ กบัการนั่งสกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า เลียบทะเลแฮอนุแด 

เมืองท่าอนัดบั1ของประเทศเกาหลีใต ้ตวัแคปซูลหนึ่งคันจะนั่งได ้4ท่าน แต่ละแคปซูลก็จะมีสีสนั

สดใส น า้เงิน แดง เหลือง เขียว แล่นสลบัๆกนัไป สีสวยตดักบัทอ้งฟ้า แล่นคู่ขนานกบัรถไฟชมทะเล

ดา้นล่าง ระหว่างนั่งในแคปซูลท่านจะไดช้มวิวเมืองปซูานไดท้ัง้ซา้ยและขวา แคปซูลจะแล่นชา้ๆใหเ้รา

ไปชื่นชมความงาม ของวิวทะเล และวิวตวัเมือง ถือว่าเป็นที่เท่ียวเปิดใหม่ล่าสดุ ที่น่าไปเที่ยวมากๆเลย

ทีเดียว 

 

 

พาท่านเที่ยวชายหาดสะพานควงัอนัรี เป็นสะพาน2ชัน้ขา้มทะเล ที่สดุอลงัการของปซูาน เมืองท่า

อนัดบั1ของประเทศเกาหลีใต ้ความยาวของสะพาน 6500 เมตร ถือเป็นสะพานที่ยาวเป็นอนัดบั2 

ของประเทศ รองจากสะพานอินชอน เปิดใชง้านเม่ือปี2002 ตอ้นรบัการเป็นเจา้ภาพ Asian 

Games ชายหาดเป็นทรายขาวละเอียด น า้ทะเลสีสวย วิวงดงาม รวมถึงรา้นกาแฟ คาเฟ่น่ารกัๆ ให้

ท่านไดเ้ชคอิน ถ่ายรูป 

 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง    รถรางแคปซูลบลไูลน์แฮอุนแด – สะพานควงัอนัรี –หมูบ่้านวฒันธรรมคมัชอน –  
                                         ตลาดวอลค์ก้ิงสตรีทนัมโพดง 
 



 
 
 

 

พาทกุท่านเดินทางสู่ Gamcheon Culture Village (หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน) เป็นหมู่บา้นที่เกิด

จากการตัง้รกราก ยา้ยถิ่นฐานของชาวเกาหลี ซึ่งหนีภยัจากสงครามเกาหลี ในระหว่างปี ค.ศ. 1950 

-1953 และอาศยัอยู่จนถึงปัจจุบนั ดว้ยลกัษณะการสรา้งบา้นเรือนผ่านถนนทกุสาย ที่เรียงรายไป

ตามแนวภูเขา จนเป็นขัน้บันไดท่ีเป็นระเบียบ และดสูวยงามแปลกตา ไปกบัสีสนัที่สลบัไปมาของตวั

บา้นและหลงัคา จึงกลายเป็นเอกลกัษณส์ าคญัของหมู่บา้นแห่งนี ้จนไดร้บัฉายาว่า “มาชูปิกชูแห่งปู

ซาน” (Machu Picchu of Busan) ในปี ค.ศ. 2015 นอกเหนือไปจากความสวยงามแปลกตา ของ

หมู่บา้นแห่งนีแ้ลว้ ภายในหมู่บา้นยงัมีสถานที่ และส่ิงอ านวยความสะดวก ซึ่งท าใหค้ณุเพลิดเพลิน 

ไปกบัการเดินท่องเที่ยวภายในหมู่บา้น ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑข์นาดเล็ก, รา้นศิลปะ, รา้นขายของที่ระลึก, 

คาเฟ่, รา้นกาแฟ, รา้นอาหารหลากหลายประเภท และอื่นๆ อีกมากมาย 

(อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) 

น าทกุท่านเดินทางสู่ ตลาดตลาดวอลค์กิง้สตรีทนัมโพดง (Nampodong) แหล่งชอ้ปเมืองปซูาน 

แหล่งชอ้ปป้ิงอนัดบัตน้ๆที่ขาชอ้ปแหลกทัง้หลายรูจ้กักันเป็นอย่างด ีเพราะย่านนีถ้ือเป็นศนูยร์วม

แฟชั่นชัน้น าของหนุ่มสาวปซูาน และนกัท่องเที่ยวเลยก็ว่าได ้หากอยากดเูทรนดก์ารแต่งตัว เหล่สาว

หนา้เดง้ หรือจะมองหนุ่มหนา้ใส มาที่นี่รบัรองว่าไม่ผิดหวงัแน่ค่ะ ถา้จะใหเ้ปรียบก็คลา้ยๆกบัย่าน

สยามของบา้นเรานั่นเอง รวมถึงอาหารฟูดสตรีท อาหารทอ้งถิ่นต่างๆอีกเพียบ 

 

โปรแกรมพิเศษช่วงซากุระบานเท่านั้น พาทกุท่านชมซากุระ ณ เมืองจินแฮ” เป็นเทศกาลดอก

ซากุระท่ี “ใหญ่ที่สดุ” ในประเทศเกาหลีใต ้จินแฮ เป็นเมืองเล็กๆ ที่หากว่ามาเที่ยวที่นี่ ก็จะพบซากุระ

บานเต็มไปหมดทกุแห่งหน เพราะมีกว่า 220,000 ตน้ ดอกซากุระเกาหลี หรือ Cherry Blossom 

นัน้ จริงๆ แลว้ในภาษาเกาหลีจะเรียกว่า ดอกพ็อตโกต จะมีระยะเวลาที่ "บานเต็มที่" ประมาณ 5-7 

วนั หลงัจากวนัที่ "เร่ิมบาน" และจะคงอยู่ใหช้มนานสุดไม่เกินประมาณ 1 สปัดาห ์หลงัจากบานเต็มที่ 

หลงัจากนัน้ ก็จะเร่ิมรว่งไปตามสภาพอากาศ (ขอสงวนสิทธ์ิ พาเดินทางชมในช่วงที่ซากุระบานเท่านัน้ 

ขึน้อยู่กบับริษัทจดัโปรแกรม) 

 

พาท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ สนามบินกิมแฮ / แทก ู(ไฟลท์บิน  / เวลาบิน  สงวนสิทธ์ิตามความเหมาะสมขึน้อยู่กบับริษัท) 

พาท่านลิม้รสเมนพิูเศษ ซุปไก่ทะเลสวรรค ์ที่ผสมผสานความเป็นทอ้งทะเลของเกาะเชจู เขา้กบัเรื่องสขุภาพที่แข็งแรง

นั่นก็คือซุปไก่นั่นเอง เมนนูีจ้ึงเปรียบดงัเมนจูากสวรรคเ์ลยทีเดียว ส่วนประกอบหลกัๆ จะเป็นไก่ที่ตม้ดว้ยสมนุไพรจน

เป่ือย และเพ่ิมซีฟู้ดตามฤดกูาลเขา้ไป ท าใหน้ า้ซุปอรอ่ย หวาน กลมกล่อมไม่เหมือนใคร เสิรฟท่านพรอ้มขา้วสวย

รอ้นๆ และเคร่ืองเคียงต่างๆ เช่นกิมจิ สาหรา่ย หวัไชเทา้ 

ที่พัก Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทียบเท่า 



 
 
 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั เป็นสไตลบุ์ฟเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี 

พาท่านไปถ่ายรูปกบัความสดใสของถนนสายรุง้บนเกาะเชจู เป็นถนนเลียบชายทะเลดา้นเหนือของ

เกาะ เป็นไอเดียศิลปะที่ดีมากๆ เพราะมีการทาสีบนแท่งหินที่เอาไวก้ัน้ชายทะเลแบบสลบัสีแนว

สายรุง้ ยาวตลอดเสน้ทาง ท าใหเ้กิดสีสนัที่ดึงดดูใหใ้ครๆที่ผ่านไปมาตรงนีอ้ดไม่ได ้ที่จะแวะลงมา

ถ่ายรูปสรา้งสีสนั ไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นท่างนั่ง ท่าเดิน หรือครีเอทแอคชั่นสนกุๆไดม้ากมาย 

 

 

จากนัน้พาท่านไปรูจ้กักบั สมนุไพรที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต ้Red Pine Oil หรือ น า้มนัสน

เข็มแดง ตามต าหรบัยาโบราณสมยัราชวงศโ์ชซอน ที่ถกูบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร ปัจจบุนัได้

น ามาสกัดดว้ยวิธีที่ทนัสมยัดึงสรรพคณุที่ดีที่สดุออกมาในรูปแบบที่ทานไดง้่าย และบ ารุงสขุภาพได้

ดีท่ีสดุ น า้มนัสนเข็มแดงมีสรรพคณุช่วยในการท าความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียรห์ลอดเลือด

ที่อดุตนั ลดคลอเลสเตอรอล ความดนั เบาหวาน ป้องกันเสน้เลือด ตีบ แตก ตนั อีกทัง้ยงัช่วยใหก้าร

ผ่อนคลาย หลบัสนิทมากขึน้ ผิวพรรณดูมีสขุภาพดี รบัประทานเป็นประจ า รา่งกายแข็งแรงขึน้

ตามล าดบั 

พาท่านเขา้ชมและเลือกซือ้ชุดเคร่ืองนอนเพ่ือสขุภาพอนัดบัหนึ่งของประเทศเกาหลีใต ้Sesa Living ท่ี

ใชเ้สน้ใยในการถกัทอถึง 15400 เสน้ กนัไรฝุ่ นได1้00% มีการใชห้ยกในการท าเสน้ใย จึงมีคณุสมบัติใน

เร่ืองของการบ าบดัขณะนอนหลบั ซึ่งเนือ้ผา้จะมีสัมผสัที่นุ่ม ล่ืน ไม่มีเสียงดงัเม่ือขยบัตัว และยงัปรบั

อณุหภูมิท่ีคงที่ใหร้า่งกายขณะนอนหลบัพกัผ่อนอีกดว้ย และโชวรู์มแห่งนีส้ามารถคืนภาษีใหก้บั

นกัท่องเที่ยวอีกดว้ย 

พาท่านรบัประทานเมนทูอ้งถิ่นประจ าเกาะเชจู ชอ้ป-จกั-ปยอ-กุก คือตม้ซุปซี่โครงหม ูสมยัก่อนเกาะเช

จูเลีย้งหมแูทบจะทกุครวัเรือน ซี่โครงของหมจูะถกูน ามาท าซุป ดว้ยน า้ซุ้ปที่ไม่เหมือนใคร เพราะจะ

เป็นซุปขน้เหนียวเล็กนอ้ย เพราะสูตรเฉพาะที่จะใส่ขา้วเมมิลลงไปดว้ย จึงมีรสชาติท่ีเขม้ขน้ เนือ้หมจูะ

นุ่ม รอ่นจากกระดกู ละมนุมากๆ เสริฟท่านพรอ้มขา้วสวย และเคร่ืองเคียงตามฤดกูาล 

 

พาท่านท่องเที่ยวชายหาดขึน้ชื่อบนเกาะเชจู "อีโฮเทอ"ู นอกจากความสวยงามของทอ้งทะเล คาเฟ่

น่ารกัๆต่างๆแลว้ ยงัมีสญัลกัษณท์ี่มองลงมาจากเคร่ืองบินจะเห็นทนัทีที่ถึงเกาะเชจู นั่นก็คือประภาคาร

รูปมา้สีขาว และสีแดง มา้ถือว่าเป็นสตัวป์ระจ าเกาะเชจู และใครๆที่มาเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปและเช

คอินกนัที่นี่เสมอ 

 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง   ถนนสายรุ้งเชจู – ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง – ศนูยแ์สดงชุดเครือ่งนอน– ชายหาดอีโฮเทอู – 

                                          ซุปเปอรม์ารเ์กต็  - LOTTE DUTY FREE -ช้อปป้ิงในดาวน์ทาวน์ 

10 
, 

 



 
 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือที่นกัท่องเที่ยวเรียกกนัว่า "รา้นละลายเงินวอน" ที่นี่มีขนม 

ของฝาก ของพืน้เมืองเกาหลีที่ขึน้ชื่อ ใครๆมาตอ้งมีติดไมต้ิดมือกลบัไป อาทิเช่น ขนมชื่อดงัต่างๆ ชอ้ค

โกแลตหลายหลายรสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใชใ้นครวัเรือน เช่น กระทะ 

ตะเกียบ ถว้ยขา้ว ซอสปรุงรส วุน้เสน้ รวมถึงของฝากของที่ระลึกมีใหท้่านไดเ้ลือกซือ้มากมาย เหมือน

เอาเงินวอนมากละลายกนัอย่างเพลิดเพลินและไม่ตอ้งกลวัว่าจะใส่กระเป๋าไม่พอ เพราะที่นี่พรอ้ม

บริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้นดว้ย 

 

พาท่านชอ้ปป้ีงสินคา้ปลอดภาษี เครื่องส าอางคเ์กาหลีและต่างประเทศ สินคา้แบรนดเ์นม ราคาถกูมาก 

 

 

 

จากนัน้พาทกุท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงในตวัเมืองแห่งเกาะเชจู มีโซนใตด้ิน และโซนวอ

คกิง้สตรีท ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวมสินคา้ยอดฮิต ติดเทรนด ์ไม่ว่าจะเป็นแบรนดท์อ้งถิ่นเกาหลี 

แบรนดส์ปอรต์กีฬาดงัๆ ทัง้แฟชั่นเสือ้ผา้ หมวก กระเป๋า รองเทา้ เครื่องส าอางค ์และยงัมีสตรี

ทฟู้ด ขนม คาเฟ่ต่างๆอีกดว้ย 

ถึงเวลาอนัสมควรพาทกุท่านเดินทางกลบัประเทศไทย โดยมีเจา้หนา้คอยดแูลขัน้ตอนการเชคอิน ตั๋วเครื่องบิน และอ านวยความสะดวก เพ่ือ

ส่งทกุท่านกลบัดว้ยความสวัสดิภาพ และความประทบัใจ 

22.35  - 02.00 น าท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ 7C2243 ถึงสนามบินสวุรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ข้อก าหนดและเง่ือนไข 

การลงทะเบียน K-ETA ผูเ้ดินทางสามารถท าไดเ้อง หรือใหท้างบริษัทด าเนินการใหต้ามโปรโมชั่นของโปรแกรมทวัร์ 

1. การส ารองที่นั่ง 

- สามารถจองดว้ยตนเองผ่านระบบ โดยเลือกวนัเดินทาง จ านวนผูเ้ดินทาง ประเภทหอ้งพกัใหถ้กูตอ้ง 

อตัราค่าบริการ Wow Jeju Busan Pohang Spring 

พีเรียตเดินทาง 
ราคาเร่ิมต้น 

(จ านวนจ ากดั) 
ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

มีนาคม : 6-10 30,999.- 35,999.- 

7,000.- 

มีนาคม :5-9 ,7-11 ,11-15 ,12-16 ,13-17 
เมษายน : 17-21 ,23-27 ,24-28 

31,999.- 36,999.- 

มีนาคม :4-8 ,8-12 ,9-13 ,10-14 , 14-18 ,18-22 ,19-23 ,20-24 
เมษายน : 16-20 ,18-22 , 22-26 ,25-29 

32,999.- 37,999.- 

มีนาคม : 1-5 , 15-19 ,16-20 ,17-21 ,21-25 
เมษายน : 15-19 ,19-23 ,20-24 ,21-25 

33,999.- 38,999.- 

มีนาคม : 2-6 ,3-7 ,22-26 ,23-27 ,24-28 ,25-29 ,26-30 
เมษายน : 26-30 ,29-3 พ.ค. ,30-4 พ.ค. 

34,999.- 39,999.- 

มีนาคม :27-31 35,999.- 40,999.- 

มีนาคม : 28-1 เม.ย. ,27-1พ.ค. ,28-2พ.ค. 36,999.- 41,999.- 

มีนาคม : 29-2 เม.ย. , 30-3 เม.ย. ,31-4 เม.ย. 
เมษายน : 1-5 ,2-6 , 3-7 ,14-18 

37,999.- 42,999.- 

เมษายน : 4-8 ,8-12 ,9-13, 38,999.- 43,999.- 

เมษายน : 6-10 ,7-11 , 10-14 39,999.- 44,999.- 

เมษายน : 5-9 40,999.- 45,999.- 

เมษายน :11-15 ,13-17 41,999.- 46,999.- 

เมษายน :12-16 43,999.- 48,999.- 

ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 5,000.-      จอยกรุป๊ (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ือง) =12,000.- 

ราคาเร่ิมต้น ราคาโปรโมชัน่มีจ านวนจ ากดั ปรบัราคาขึ้นเมื่อถกูจองเตม็ 



 
 

- หลงัจากนัน้เจา้หนา้ที่จะส่ง Invoice ใหท้่าน หากไม่มีการช าระตามดิวเดท การจองจะถกูยกเลิกอตัโนมตัิ และเม่ือจองใหม่ไม่มีที่นั่ง หรือ

ราคาปรบัขึน้ จะไม่สามารถใชข้อ้มลูการจองเดิมได้ 

- การมดัจ า ช าระท่ีนั่งละ 5000 บาท และช าระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30-45 วนั หรือตามดิวเดทของ Invoice ส าหรบัราคาปกติ 

- กรณีราคาโปรโมชั่นพิเศษ จองก่อนเดินทางต ่ากว่า 15 วนั ช่วงเทศกาล หยดุยาว  ตอ้งช าระเต็มจ านวนเท่านั้น  

- ส าหรบักรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใชร้าคาโปรโมชั่นได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ที่ออกบุคกิง้ใหเ้ท่านัน้ 

- หากไม่ช าระส่วนที่เหลือตามก าหนด ที่นั่งจะถกูยกเลิก และไม่สามารถขอรีฟันเงินมัดจ าคืนไดท้กุกรณี 

- หลงัจากช าระเงิน มดัจ า/ช าระเต็มจ านวน ท่านตอ้งกรอกขอ้มลูผูเ้ดินทางเป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอรต์ดว้ยตนเองใหถ้กูตอ้ง หาก

ระบบออกตั๋วแลว้ การแกไ้ขจะมีค่าใชจ้่ายจากสายการบิน 

- การเดินทางเขา้เกาหลี หากไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ไม่สามารถรีฟันไดท้กุกรณี 

- ราคานีส้  าหรบัพาสปอรต์ไทยเท่านัน้ หากเป็นต่างชาติมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 3000 บาท และตอ้งท าตามเงื่อนไขการเขา้ประเทศเกาหลีใต้ 

2. การยกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้100% ของยอดท่ีช าระแลว้ 

- ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกว่า 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้50% ของยอดท่ีช าระแลว้ 

 - ยกเลิกการจองนอ้ยกว่า 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได ้

- ยกเลิกจากเหตสุดุวิสยั เช่น ภยัธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ต่หกัค่าใชจ้่ายตามจริง ๆ 

- ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเวน้ทต์่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ไดท้กุกรณี 

- ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปล่ียนชื่อ/Refund ไดท้กุกรณี  

การบริการทีบ่ริษัทจดัการให ้: 

ลงทะเบียน K-ETA เราเป็นตวัแทนลงทะเบียนตามขอ้มูลที่ท่านใหม้า หากไม่ผ่านหรือไม่ไดร้บัการอนมุัติ ไม่สามารถเรียกรอ้งคืนเงินและ

ค่าบริการได ้หรือหากท่านเขา้เกาหลีแลว้ ไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ก็ไม่สามารถเรียกรอ้งคืนเงินไดเ้ช่นกนั ***ค่าสมคัรและบริการ 320-

500 บาท 

ราคานีร้วม 

ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ 

ค่าภาษีสนามบิน ทกุแห่งที่มี 

ค่าอาหารทกุมือ้ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

ค่าที่พกัระดับมาตรฐาน จ านวนคืนตามระบุในโปรแกรม (หอ้งพกั2-3ท่าน) 

ค่าที่พกัระดับมาตรฐาน 3 คืน (พกัหอ้งละ 2-3ท่าน)*พักเด่ียวจะมี Single Charge 

ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ / ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก.  

ค่าหวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ(ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทัวรไ์ม่บินขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 

ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

ราคานีไ้ม่รวม 

ค่าบริการ (Service Charge) 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 



 
 

ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว (ผูเ้ดินทางตอ้งยื่นดว้ยตนเองเท่านัน้) 

ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกินจากสายการบินก าหนด (15กก.) 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่ามินิบารโ์รงแรม, ค่าซกัรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการทวัร ์

ค่ารถ ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่ก าหนดเท่านัน้ หากขึน้ไม่ทนัตอ้งรบัผิดชอบค่าเดินทางตามคณะดว้ยตนเอง) 

ค่าอาหารตามหลกัศาสนาที่นอกเหนือรายการทัวร ์(ลกูคา้ตอ้งเตรียมมาเอง) 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

ค่าปรบั หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง 

ค่าตรวจโควิดทกุที่ (ถา้มี) 

**ต้ังแต่วันที่ 1ตุลาคม65 ประเทศเกาหลีใต้ประกาศยกเลิกการตรวจโควิด ทั้งก่อน-เข้าประเทศแล้ว  
และไม่จ าเป็นต้องแสดงผลวัคซีน แต่จะต้องท าการลงทะเบียน K-ETA ก่อนเดินทาง รอผลอนุมัติ 10-14 วัน 

 

1. การผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง 

หากผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหลี ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี 

เพ่ือเป็นการคดักรองตามค าขอความร่วมมือจากแลนดเ์กาหลี ที่ถกูตกัเตือนจากกองตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใตเ้ร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

นกัท่องเที่ยว แต่ไดห้ลบหนีไปดว้ยจุดประสงคอ์ื่น เช่นไปท างาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุ่มตรวจและเก็บเงินประกนัการเดินทางว่าผู้

เดินทางตอ้งไปท่องเที่ยวพรอ้มคณะและเดินทางกลบัประเทศไทยพรอ้มคณะเท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท หรือ 350,000 วอน หากผู้

เดินทางไป-กลบัถกูตอ้งตามเงื่อนไข จะไดร้บัเงินประกันคืนเต็มจ านวนทนัที แต่หากผูเ้ดินทางผิดตอ่เงื่อนไข หรือไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง 

ทัง้ไทย-เกาหลี จะถกูริบเงินประกนัเต็มจ านวนเพ่ือน ามาช าระค่าปรบั ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ ดงันัน้ไม่สามารถเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

หากผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต ้บริษัทไม่มีอ  านาจใดๆ หรือส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ ผูเ้ดินทางตอ้งจดัการเอกสารส่วนตัว 

เทีย่วบิน และค่าใชจ้่ายต่างๆที่เกิดขึน้เองทัง้หมด 

2. หมายเหตุ 

กรุณาอ่านและท าความเขา้ใจขอ้ตกลงดา้นล่างโดยละเอียดก่อนท าการจองทกุครังุ้ 

1.หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกว่า 6 เดือนท าใหไ้ม่สามารถเดินทางได ้ อยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทและไม่สามารถ Refund ค่าทวัรไ์ด)้ 

2.การเดินทางตอ้งมีผูเ้ดินทาง ขัน้ต ่า 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) หากจ านวนไม่ครบจะถกูยกเลิก และแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 5 วนั สามารถ 

Refundไดเ้ต็มจ านวน ส าหรบักรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใชร้าคาโปรโมชั่นได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ที่ออกบุคกิง้ใหเ้ท่านัน้ 

3.บริษัทมีสิทธ์ิในการ ปรบัเปล่ียนเท่ียวบิน เสน้ทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว ไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

4.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5.ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ

ค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 

6.ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตวั

นกัท่องเที่ยวเอง 



 
 

7.ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจากเหตใุดๆ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงวนั/ชื่อ หรือ

ยกเลิกคืนเงินได ้

8.ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ 

และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

9.ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท หากไม่มั่นใจ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ก่อนเพ่ือยืนยนัเวลา และการ

เปล่ียนแปลงจากเหตสุดุวิสยัดงัขอ้ดา้นบน ก็อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ เช่นกนั ไม่สามารถน ามาเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

10.ขอสงวนสิทธ์ิหอ้งพกัส าหรบัผูท้ี่ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือใหผู้อ้ื่นใชสิ้ทธ์ิแทนไดท้กุกรณี 

11.หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ่งบริษัทไม่สามารถการนัตี ท าไดเ้พียงรีเควสใหไ้ดเ้ท่านัน้ ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัทาง

โรงแรมเป็นผูจ้ดัการให ้

12.มคัคเุทศก ์ พนกังาน หวัหนา้ทวัร ์ ไม่มีอ  านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัททัง้สิน้ เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษัทฯ

ก ากบัเท่านัน้ 

13.ทางคณะทวัรไ์ม่มีอ  านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมืองและทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเคร่ืองลง

ประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธ์ิในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าชา้ในการผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ตอ้งรบัผิดชอบ

การเดินทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกรอ้งค่าใชจ้่าย หรือรีฟันค่าทัวร/์ค่าอาหารที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มกบัทางทวัรท์กุกรณี 

13.หากท่านมีความประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์่องเที่ยว ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบั 5,000 บาทต่อวนั เพ่ือรกัษาตั๋วขากลบั มิ

เช่นนัน้ถือว่าท่านสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางทนัที และไม่สามารถเรียกรอ้งคืนไดภ้ายหลงั 

14.ถา้ลกูคา้มีความประสงคไ์ม่เขา้รา้นคา้ตามที่โปรแกรมก าหนด ตอ้งยินยอมใหท้างแลนด์ปรบัรา้นละ 3,000 บาท เพ่ือความเป็นระบบ และ

ถกูตอ้งตามเงื่อนไขท่องเที่ยวที่ท่านไดซ้ือ้มา 

 

เมื่อท่านตกลงจองช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านได้ยินยอม 

และยอมรบัในขอ้ก าหนด เงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 


