
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  โปรแกรมการเดินทาง 

ภเูขาฮลัลาซาน- สวนสม้ไรเ้มล็ด เกาะเชจู - คามิลเลีย ฮิลล ์สวนดอกไม ้- วดัซนับงั โพมนุซา 

ตลาดชองฮา สถานท่ีถา่ยท าดราม่าเรื่อง โฮมทาวน ์– คลินิกทนัตกรรมหมอยนุ - สเปซ วอลค์ สะพานอวกาศ โพฮงั 

วดัแฮดง ยงกงุซา - ชายหาดแฮอนุแด – ตลาดแฮอนุแดไนทม์ารเ์กต็ – รถรางแคปซูลบลไูลนแ์ฮอนุแด – สะพานควงัอนัรี – 

หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน – ตลาดวอลค์กิง้สตรีทนมัโพดง  - ถนนสายรุง้เชจ ู– ศนูยน์ า้มนัสนเขม็แดง –  



 

 

ศนูยแ์สดงชดุเครื่องนอน– ชายหาดอีโฮเทอ ู–ซุปเปอรม์ารเ์กต็  - LOTTE DUTY FREE -ชอ้ปป้ิงในดาวนท์าวน ์ 

  

 

 

 

 

จดุนดัพบแรกสนามบินสวุรรณภมูิ เป็นสนามบินนานาชาติประจ าประเทศไทย เวลานดัหมาย : 22:30 เที่ยวบิน : 7C2244 

 

  

เที่ยวบินออกเดินทางจากสนามบนินานาชาติสวุรรณภมูิ เวลา : 03.25 เที่ยวบิน : 7C2244 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6ชั่วโมง 

10.50 น. พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจอิูนเตอรเ์นชั่นแนลแอรพ์อรต์ หลงัจากผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋าที่สายพาน ออกมาพบ

กบัผูน้  าทวัรเ์พื่อท าการยืนยนัตวัตนการเขา้รว่มทวัร ์และเตรียมตวับรเิวณจดุนดัพบเพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวพรอ้มกนั 

พาท่านรบัประทานเมนขูึน้ชื่อประจ าเกาะเชจ ูJeon Bok Juk หรือโจ๊กหอยเป๋าฮือ้ ที่โด่งดงัแบบใครท่ีมาเที่ยวเช

จตูอ้งลองมาลิม้รสใหไ้ด ้และที่ส  าคญันอกจากความอรอ่ยของตวัขา้วโจก๊ที่ถกูปรุงเป็นพิเศษแลว้ ยงัมีหอย

เป๋าฮือ้จากทอ้งทะเลเกาะเชจ ูมาเป็นชิน้พอดีค าแบบน่ารบัประทานมากๆ เมนนูีบ้อกเลยวา่นอกจากอรอ่ยแลว้

ยงัไดป้ระโยชน ์เพิม่ก าลงัวงัชาอกีดว้ย 

 

 

พาท่านเดินทางขึน้สู่ ภเูขาฮลัลาซาน (Hallasan) ภเูขาที่สงูที่สดุในประเทศเกาหลีใต ้ระดบัความสงูถึง 1950 

เมตรจากระดบัน า้ทะเล และเป็นภเูขาไฟตน้ก าเนิดของเกาะเชจอูกีดว้ย เสน้ทางขึน้เขาจะมวีวิทิวทศัน ์และ

ธรรมชาติที่สวยงาม ผูค้นนยิมขึน้มาในช่วงฤดหูนาว เพ่ือมาสมัผสัอากาศเย็นๆ สดูโอโซนท่ีบรสิทุธ์ิ รวมทัง้ชม

หิมะในชว่งฤดหูนาวดว้ย ซึง่จะปกคลมุเยอะสดุบนยอดเขา นกัท่องเที่ยวจะไดส้มัผสัหิมะที่สะอาด นุ่ม ฟ ู

ท่ามกลางธรรมชาติ สวยงามมากๆ เลยทีเดยีว ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศดว้ย ส าหรบัจดุชมวิวที่เราขึน้ไปนัน้ 

ไม่ใช่ยอดสดุของภเูขา แตจ่ะเป็นเสน้ทางที่ค  านึงเรื่องความปลอดภยัเป็นหลกั 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     ภูเขาฮัลลาซาน- สวนส้มไร้เมล็ด เกาะเชจู - คามิลเลีย ฮิลล ์สวนดอกไม้ - วดัซนับัง โพมนุซา 

 



 

 

จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม สวนสม้ไรเ้มล็ด (Orange Farm) อีกหนึง่ส่ิงโด่งดงั และมีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือ สม้ ที่

ปลกูบนเกาะเชจ ูดว้ยความ พิเศษ รสชาติที่อรอ่ยเป็นเอกลกัษณ ์ปลอดสารเคมี และดกมาก ผูค้นที่ผ่านไป

ผ่านมา ตอ้งมองเหลียวหลงักนัเลยทีเดียว ชาวบา้นบนเกาะเชจไูดป้ลกูกนัเยอะมากขึน้ หลงัจากเป็นท่ีตอ้งการ

มากขึน้ ท าใหส้รา้งรายได ้เลีย้งครอบครวั และเศรษฐกจิบนเกาะที่ดีขึน้ เอกลกัษณข์องสม้บนเกาะเชจ ูคือไร้

เมล็ด รสชาติกลมกล่อม วิตามินซีสงู ปัจจบุนัหลายๆสวนสม้ ไดเ้ปิดใหน้กัท่องเที่ยวเขา้ไปถ่ายรูป และไดล้อง

ชิมสม้สดๆ จากตน้ จากสวน ถือเป็นอีกกิจกรรมยอดฮิต เมื่อมาเยอืนเกาะเชจ ูช่วงฤดูกาลสม้เลยทีเดียว 1ปีมี1

ครัง้ คือชว่งหนา้หนาวเทา่นัน้ 

จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม คามิลเลีย ฮิลล ์สวนดอกไมแ้ห่งความรกัและการพกัผ่อน (Camellia Hill The 

Forest of love and healing) เริ่ม จากการปลกูตน้คามิลเลียที่ออกดอกในชว่งฤดหูนาว ดว้ยความรกัใน

ดอกไมจ้งึปรบัเปล่ียนที่นี่เป็นสวนดอกไมท้ี่สามารถท่องเที่ยวไดท้ัง้ 4 ฤดกูาล ท าใหน้กัท่องเที่ยวไดค้วามรูส้กึ

ว่า สถานท่ีเดียวกนัแต่ไดค้วามแตกตา่ง มาเทา่ไหรก่็ไม่มีเบื่อเลยทีเดียว ดา้นในมีการแบ่งโซนจดัสรรพืน้ท่ีไดด้ี

มาก ไม่ซบัซอ้น สามารถเดินเที่ยว ถ่ายรูป สดูอากาศบรสิทุธ์ิไดส้บายๆมาก ฤดหูนาว (Winter Season) ที่

แห่งนีจ้ะเบ่นบานไปดว้ยดอกคามิลเลีย หลากหลายสายพนัธ ์สีสนัสวยๆ สลบัเรียงรายกนั พรอ้มมมุที่ถ่ายรูป

มากมาย ฤดใูบไมผ้ลิ (Spring Season) แน่นอนวา่ชว่งที่ทกุคนรอคอย Cherry Blossom หรือซากรุกะ

นั่นเอง ท่ีนี่ก็มใีหไ้ดม้าชมเช่นกนั ฤดูรอ้น (Summer Season) ช่วงนีส้วยไฮไลทเ์ช่นกนั เป็นชว่งที่ดอกไฮเดรนเยียเบ่งบาน เป็นพุ่มใหญ่ หลาก

สี เยอะมากจนใครๆตอ้งมาใหไ้ดเ้ชียว ฤดใูบไมร้ว่ง (Autumn Season) ไฮไลทข์องฤดกูาลนีค้ือ ทุง่หญา้สีชมพพูิงคม์ล่ีู Pink Muhly เป็น

อะไรท่ีทกุคนรอคอย 1ปี1ครัง้กบั ตน้หญา้ที่เป็นสีชมพโูดยธรรมชาติ สวย หวาน น่ารกัมาก 

จากนัน้พาท่านแวะเยี่ยมชม และนมสัการพระใหญ่ ณ วดัซนับงัโพมนุซา วดัแห่งนีต้ัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหนา้

ออกสู่ทะเล ภายในวดัประดษิฐานพระพทุธรูปองคใ์หญ่สีทองถือถว้ยโอสถ ผูค้นนิยมมาขอพรเรื่องของสขุภาพ 

และความร ่ารวยเงินทอง โดยนยิมท าบญุดว้ยการถวายขา้วสาร เทียน พรอ้มทัง้การหมนุระฆงัทองค ารอบฐาน

องคพ์ระเพื่อความเป็นศิรมิงคลอีกดว้ย ซึ่งมีความศกัดิ์สิทธ์ิและเป็นท่ีเล่ือมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจมูา

ยาวนาน นอกจากนัน้รูปป้ันพระแม่กวนอมิซึง่หนัหนา้ออกสู่ทะเล ยงัเป็นอกีหนึ่งศรทัธาของผูท้ี่นบัถือ นิยมน า

น า้บรสิทุธม์าถวาย เพื่อความอดุมสมบรูณข์องชวีิต ไมใ่ช่แค่ชาวพทุธเท่านัน้ท่ีนิยมมาเยี่ยมชมที่วดัแห่งนี ้

เพราะความสงบ และววิทิวทศันท์ี่สวยงาม มองเห็นทอ้งทะเลแบบพาโนราม่า จึงกลายเป็นอกีหนึง่สถานท่ีที่

ตอ้งมาเยือนสกัครัง้เมื่อมาเที่ยวเกาะเชจ ู

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมน ูเทจี ยงันยอม คลับี ้อาหารเกาหลีแบบป้ิงย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการน าเนือ้หมสู่วนซี่โครง

มาหมกักบัเครื่องปรุงจนเนือ้นุ่ม เสิรฟ์ใหท้่านไดย้่างสดๆ รอ้นๆ รว่มรบัประทานดว้ยกนั วิธีการทานใหไ้ดอ้รรสรส ตอ้ง

ตดัหมเูป็นชิน้ๆ น าผกัสด กระเทยีม กิมจิ และเครื่องเคยีงตา่งๆ มาห่อรวมกนั รบัประทานค าโตๆแบบสไตลค์นเกาหลี 

หรือทานกบัขา้วสวยรอ้นๆท่ีเรามเีสิรฟใหไ้ม่อัน้ก็ไดเ้ช่นกนั 

 

 



 

 

ทีพ่กั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทยีบเท่า 

  

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี 

พาท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ สนามบิน Jeju Airport   

(ไฟลท์บิน  / เวลาบิน / สนามบิน สงวนสิทธ์ิตามความเหมาะสมขึน้อยู่กบับรษิัท) 

 พาท่านไปตามรอยซีรียจ์ดุถ่ายท าหลกัของเรื่อง Hometown Cha Cha Cha ที่ตลาดชองฮา วิถีชวีิตของชาว

บา้นเมืองโพฮงั ซึง่ที่ตลาดจะมีรา้นขายอปุกรณต์กปลา รา้นอาหาร รา้นซุปเปอรโ์พรา อนสุาวรียป์ลาหมึก และ

รา้นกาแฟ ซึ่งใครไดด้เูรื่องนีก้จ็ะจ าฉากเหล่านีท้ี่เห็นในซีรยีไ์ดแ้นน่อน ปัจจบุนัก็จะมีนกัท่องเที่ยวแวะเวียนมา

ถ่ายรูป เชคอิน ตามรอยพระนางในเรื่องกนัมากมาย 

 

พาท่านรบัประทานอาหารทอ้งถิ่น รสชาติจดัจา้น ทเวจดีลูลชูีกี หรือหมผูดัเผ็ดกะทะรอ้น ซึง่เป็นเมนทูี่นิยมใน

ตลาดชองฮา เมืองโพฮงั ซึ่งคนท่ีนี่มกัจะทานอาหารท่ีมีรสจดักวา่ในเมือง จงึน าหมมูาผดักบัซอสที่มีเอกลกัษณ์

เฉพาะที่รา้น เขา้เนือ้ จนหมนูุ่ม อรอ่ย ทานคู่กบัขา้วสวย และเครื่องเคยีงตา่งๆ เช่น กมิจิ ถั่วงอก แตงกวา 

พรอ้มผกัสด และกระเทียมทานแกลม้ 

 

พาท่านมาเชคอินถา่ยรูปคลินิคหมอฟันของคณุหมอยนุ นางเอกในเรื่อง Hometown Cha Cha Cha 

เป็นโลเคชั่นในการถ่ายซีรียเ์รื่องนีน้ั่นเอง ซึ่งคลีนิคหนัหนา้ออกทะเล ท่ีมีวิวทะเลที่สวยมากๆ เงยีบสงบ 

ถือว่าเป็นคลีนิคในฝันของหมอหลายๆคนเลยทีเดยีว 

 

  

 “โพฮงั สเปซ วอลก์”  แลนดม์ารก์ใหม่ของเมืองโพฮงั ตัง้อยู่ในสวนฮวานโฮ หากไดม้าลองเดินดแูลว้

จะตอ้งลืมการเดินสะพานแบบเดมิๆไปไดเ้ลยเพราะที่นี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาตัง้แตด่ีไซนท์ี่ประหน่ึง

งานศิลป์คลา้ยกบัรางรถไฟเหาะ แถมยงัเป็นสกายวอรค์ที่ใหญ่ที่สดุในประเทศเกาหลีใตอ้กีตา่งหาก 

ระยะทางเดินของตวั space walk 333 เมตร ความสงู 25 เมตร  มีชื่อเล่นวา่ "Cloud" เพราะมี

ลกัษณะเหมือนเมฆที่ก าลงัคลอ้ยต ่า และสามารถเห็นวิวเมือง อ่าวยงักิลและหาดยงักิล ถือวา่เป็น

แลนดม์ารค์แหง่ใหม่ของเมืองที่มาแลว้ตอ้งโดน 

วนัท่ีสามของการเดินทาง    ตลาดชองฮา สถานท่ีถา่ยท าดรามา่เร่ือง โฮมทาวน์ – คลินิกทนัตกรรมหมอยุน –  
                             สเปซ วอลค์ สะพานอวกาศ โพฮงั -วดัแฮดง ยงกงุซา - ชายหาดแฮอนุแด – ตลาดแฮอนุแดไนทม์ารเ์กต็ 
  



 

 

พาทกุท่านเดินทางสู่ วดัแฮดง ยงกงุซา ตัง้อยู่บนชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือ ของเมืองปซูาน เป็นวดั

ที่สรา้งบนเหล่าโขดหินรมิชายหาด ที่แตกตา่งไปจากวดัส่วนใหญ่ ซึ่งมกัจะสรา้งอยู่ตามเชงิเขา วดั

แห่งนีก้่อตัง้โดย พระผูย้ิ่งใหญ่ซึง่มีนามว่า พระนาองซูโดซา ซึง่เป็นท่ีปรกึษาของกษัตรยิค์งมินวงัแห่ง

โครยอ เมื่อทกุทา่นเดินเทา้เขา้สูว่ดัแห่งนี ้จากประตซูุม้มงักรสีทองอรา่ม เดินผ่านอโุมงคข์นาดเล็ก 

ไปสู่บนัไดหิน 108 ขัน้และโคมไฟหิน ซึ่งเป็นจดุส าหรบัชมววิ และความงดงามของทอ้งทะเลสีฟ้า

คราม ก่อนจะเดินต่อลงไปสู่บรเิวณซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานของ พระพทุธรูปศกัดิ์สิทธ์ิองคสี์ด า ซึง่ตัง้

ตระหง่านอยู่บนโขดหิน และมีทอ้งทะเลกวา้งเป็นฉากหลงัและเมื่อคณุเดินไปตามสะพานท่ีทอดยาว และน าพาคณุเขา้สู่บริเวณภายในของวดั 

ซึ่งประกอบไปดว้ยวิหารและศาลา ท่ีเรียงรายลดหลั่นกนัไปตามโขดหิน โดยบรเิวณดา้นหนา้ของวิหารหลกั มีเจดียห์ินสงู 3 ชัน้ และสิงโต 4 ตวั 

เป็นสญัลกัษณข์องความสนกุ, ความโกรธ, ความเศรา้ และความสขุ นอกจากนีภ้ายในวดั ยงัมีองคเ์จา้แมก่วนอิม, พระสงักจัจายนอ์งคสี์ทอง

อรา่ม, ศาลเจา้ และพทุธสถานอืน่ๆ อีกหลายแห่ง 

 ชายหาดแฮอนุแด Haeundae Beach ชายหาดที่สวยที่สดุแห่งหน่ึงในเกาหลีใต ้ ชายหาดทรายละเอียด 

ยาว 1.5 กิโลเมตร และยงัเป็นสถานท่ีจดังานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี ถกูตัง้ชื่อโดยนกัปราชญน์ามว่า ชอย 

ชี วอน (Choi Chi-won) ในยคุสมยัของรวงคช์ิลลา เดินทางมาที่ชายหาด แลว้ประทบัใจในความสวยงาม 

จึงเขยีนค าวา่ “Haeundae : แฮอนุแด ” ไวบ้นก าแพงหิน คนท่องถิ่นเลยเรียกใชช้ื่อนีเ้รื่อยมา ชายหาดแฮ

อนุแดมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 58,400 ตารางเมตร 

ตลาดแฮอนุแด เป็นถนนเล็กๆ ที่มีรา้นอาหารเปิดขายกนัตัง้แต่เชา้เรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืน ปัจจบุนัยา่น 

ตลาดแฮอนุแด มีการก่อสรา้งถนน และอาคารใหม่ๆ เกิดขึน้มากมาย เพื่อรองรบันกัท่องเที่ยวจากทั่วโลก 

เรียกว่า ยิง่ดกึ ยิง่คกึคกั ถงึแมว้่าความเจรญิจะรายลอ้มเขา้มามากมาย แต่ความน่าสนใจของตลาดแบบ

ดัง้เดิม ตลาด Haeundae Traditional Market กย็งัมีเสน่หม์าจนถึงทกุวนันี ้อาหารแนะน า ของทอด โอ

เดง้เสียบไม ้ขา้วห่อสาหรา่ย และต๊อกโบกี เป็นถนนสายอาหารแบบดัง้เดิมที่อยูคู่่กบัชายหาด Haeundae  

(อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

   ทีพ่กั  Toyoko Inn Busan Haeundae2 หรือ เทยีบเท่า 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี 

 

 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง    รถรางแคปซลูบลูไลน์แฮอนุแด – สะพานควงัอนัรี –หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน –  
                                         ตลาดวอลค์ก้ิงสตรีทนัมโพดง 
 



 

 

 

พาท่านสมัผสัประสบการณใ์หม่ กบัการนั่งสกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า เลียบทะเลแฮอนุแด เมืองทา่

อนัดบั1ของประเทศเกาหลีใต ้ตวัแคปซูลหน่ึงคนัจะนั่งได ้4ทา่น แต่ละแคปซูลกจ็ะมีสีสนัสดใส น า้เงิน แดง 

เหลือง เขียว แล่นสลบัๆกนัไป สีสวยตดักบัทอ้งฟา้ แล่นคู่ขนานกบัรถไฟชมทะเลดา้นล่าง ระหว่างนั่งใน

แคปซูลท่านจะไดช้มวิวเมืองปซูานไดท้ัง้ซา้ยและขวา แคปซูลจะแล่นชา้ๆใหเ้ราไปชื่นชมความงาม ของวิว

ทะเล และวิวตวัเมือง ถือว่าเป็นท่ีเที่ยวเปิดใหม่ล่าสดุ ที่น่าไปเที่ยวมากๆเลยทีเดียว 

 

พาท่านเที่ยวชายหาดสะพานควงัอนัรี เป็นสะพาน2ชัน้ขา้มทะเล ที่สดุอลงัการของปซูาน เมืองท่าอนัดบั1

ของประเทศเกาหลีใต ้ความยาวของสะพาน 6500 เมตร ถือเป็นสะพานที่ยาวเป็นอนัดบั2 ของประเทศ รอง

จากสะพานอินชอน เปิดใชง้านเมื่อปี2002 ตอ้นรบัการเป็นเจา้ภาพ Asian Games ชายหาดเป็นทรายขาว

ละเอียด น า้ทะเลสีสวย ววิงดงาม รวมถงึรา้นกาแฟ คาเฟ่นา่รกัๆ ใหท้่านไดเ้ชคอิน ถา่ยรูป 

พาทกุท่านเดินทางสู่ Gamcheon Culture Village (หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน) เป็นหมู่บา้นท่ีเกดิจาก

การตัง้รกราก ยา้ยถิ่นฐานของชาวเกาหลี ซึ่งหนีภยัจากสงครามเกาหลี ในระหว่างปี ค.ศ. 1950 -1953 

และอาศยัอยู่จนถงึปัจจบุนั ดว้ยลกัษณะการสรา้งบา้นเรือนผ่านถนนทกุสาย ท่ีเรียงรายไปตามแนวภเูขา 

จนเป็นขัน้บนัไดที่เป็นระเบยีบ และดสูวยงามแปลกตา ไปกบัสีสนัท่ีสลบัไปมาของตวับา้นและหลงัคา จึง

กลายเป็นเอกลกัษณส์ าคญัของหมู่บา้นแห่งนี ้จนไดร้บัฉายาว่า “มาชปิูกชแูหง่ปซูาน” (Machu Picchu of 

Busan) ในปี ค.ศ. 2015 นอกเหนือไปจากความสวยงามแปลกตา ของหมู่บา้นแห่งนีแ้ลว้ ภายในหมู่บา้น

ยงัมีสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก ซึง่ท าใหค้ณุเพลิดเพลิน ไปกบัการเดินท่องเที่ยวภายในหมูบ่า้น 

ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑข์นาดเล็ก, รา้นศิลปะ, รา้นขายของที่ระลกึ, คาเฟ่, รา้นกาแฟ, รา้นอาหารหลากหลาย

ประเภท และอื่นๆ อีกมากมาย 

(อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) 

น าทกุท่านเดินทางสู่ ตลาดตลาดวอลค์กิง้สตรีทนมัโพดง (Nampodong) แหล่งชอ้ปเมืองปซูาน 

แหล่งชอ้ปป้ิงอนัดบัตน้ๆท่ีขาชอ้ปแหลกทัง้หลายรูจ้กักนัเป็นอย่างดี เพราะย่านนีถื้อเป็นศนูยร์วม

แฟชั่นชัน้น าของหนุ่มสาวปซูาน และนกัท่องเที่ยวเลยก็วา่ได ้หากอยากดเูทรนดก์ารแตง่ตัว เหล่สาว

หนา้เดง้ หรือจะมองหนุ่มหนา้ใส มาที่นี่รบัรองว่าไม่ผิดหวงัแนค่่ะ ถา้จะใหเ้ปรียบก็คลา้ยๆกบัย่าน

สยามของบา้นเรานั่นเอง รวมถึงอาหารฟดูสตรีท อาหารทอ้งถิ่นตา่งๆอกีเพียบ 

พาท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ สนามบินกมิแฮ / แทก ู(ไฟลท์บิน  / เวลาบิน สงวนสิทธ์ิตามความเหมาะสมขึน้อยู่กบับรษิัท) 

 

 

 



 

 

 

พาท่านลิม้รสเมนพูเิศษ ซุปไก่ทะเลสวรรค ์ท่ีผสมผสานความเป็นทอ้งทะเลของเกาะเชจ ูเขา้กบัเรื่องสขุภาพท่ีแข็งแรง

นั่นก็คือซุปไก่นั่นเอง เมนนูีจ้ึงเปรียบดงัเมนจูากสวรรคเ์ลยทีเดียว ส่วนประกอบหลกัๆ จะเป็นไก่ที่ตม้ดว้ยสมนุไพรจน

เป่ือย และเพิ่มซีฟู้ดตามฤดกูาลเขา้ไป ท าใหน้ า้ซุปอรอ่ย หวาน กลมกล่อมไม่เหมือนใคร เสิรฟท่านพรอ้มขา้วสวย

รอ้นๆ และเครื่องเคียงต่างๆ เช่นกิมจิ สาหรา่ย หวัไชเทา้ 

ทีพ่กั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี 

พาท่านไปถ่ายรูปกบัความสดใสของถนนสายรุง้บนเกาะเชจ ูเป็นถนนเลียบชายทะเลดา้นเหนือของเกาะ 

เป็นไอเดียศิลปะที่ดีมากๆ เพราะมีการทาสีบนแท่งหินท่ีเอาไวก้ัน้ชายทะเลแบบสลบัสีแนวสายรุง้ ยาว

ตลอดเสน้ทาง ท าใหเ้กิดสีสนัท่ีดงึดดูใหใ้ครๆที่ผ่านไปมาตรงนีอ้ดไม่ได ้ท่ีจะแวะลงมาถา่ยรูปสรา้งสีสนั 

ไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นท่างนั่ง ท่าเดนิ หรือครีเอทแอคชั่นสนกุๆไดม้ากมาย 

 

จากนัน้พาท่านไปรูจ้กักบั สมนุไพรที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต ้Red Pine Oil หรือ น า้มนัสนเข็ม

แดง ตามต าหรบัยาโบราณสมยัราชวงศโ์ชซอน ที่ถกูบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร ปัจจบุนัไดน้ ามา

สกดัดว้ยวิธีที่ทนัสมยัดงึสรรพคณุที่ดีที่สดุออกมาในรูปแบบที่ทานไดง้่าย และบ ารุงสขุภาพไดด้ีที่สดุ 

น า้มนัสนเข็มแดงมีสรรพคณุชว่ยในการท าความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียรห์ลอดเลือดที่อดุตนั 

ลดคลอเลสเตอรอล ความดนั เบาหวาน ป้องกนัเสน้เลือด ตีบ แตก ตนั อีกทัง้ยงัชว่ยใหก้ารผ่อนคลาย 

หลบัสนิทมากขึน้ ผิวพรรณดมูีสขุภาพดี รบัประทานเป็นประจ า รา่งกายแข็งแรงขึน้ตามล าดบั 

พาท่านเขา้ชมและเลือกซือ้ชดุเครื่องนอนเพื่อสขุภาพอนัดบัหนึ่งของประเทศเกาหลีใต ้Sesa Living ที่

ใชเ้สน้ใยในการถกัทอถงึ 15400 เสน้ กนัไรฝุ่ นได1้00% มีการใชห้ยกในการท าเสน้ใย จึงมคีณุสมบตัิใน

เรื่องของการบ าบดัขณะนอนหลบั ซึ่งเนือ้ผา้จะมีสมัผสัที่นุ่ม ล่ืน ไม่มีเสียงดงัเมื่อขยบัตวั และยงัปรบั

อณุหภมูิที่คงที่ใหร้า่งกายขณะนอนหลบัพกัผ่อนอีกดว้ย และโชวรู์มแห่งนีส้ามารถคืนภาษีใหก้บั

นกัท่องเที่ยวอีกดว้ย 

 

 

 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง   ถนนสายรุ้งเชจ ู– ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง – ศนูยแ์สดงชุดเคร่ืองนอน– ชายหาดอีโฮเทอ ู– 

                                          ซุปเปอรม์ารเ์กต็  - LOTTE DUTY FREE -ช้อปป้ิงในดาวน์ทาวน์ 
10 
, 

 



 

 

พาท่านรบัประทานเมนทูอ้งถิ่นประจ าเกาะเชจ ูชอ้ป-จกั-ปยอ-กกุ คือตม้ซุปซี่โครงหม ูสมยัก่อนเกาะเช

จเูลีย้งหมแูทบจะทกุครวัเรือน ซี่โครงของหมจูะถกูน ามาท าซุป ดว้ยน า้ซุ้ปที่ไม่เหมือนใคร เพราะจะ

เป็นซุปขน้เหนียวเล็กนอ้ย เพราะสตูรเฉพาะที่จะใส่ขา้วเมมิลลงไปดว้ย จงึมีรสชาติที่เขม้ขน้ เนือ้หมจูะ

นุ่ม รอ่นจากกระดกู ละมนุมากๆ เสรฟิท่านพรอ้มขา้วสวย และเครือ่งเคยีงตามฤดกูาล 

 

พาท่านท่องเที่ยวชายหาดขึน้ชื่อบนเกาะเชจ ู"อีโฮเทอ"ู นอกจากความสวยงามของทอ้งทะเล คาเฟ่

น่ารกัๆตา่งๆแลว้ ยงัมีสญัลกัษณท์ี่มองลงมาจากเครื่องบินจะเห็นทนัทีที่ถึงเกาะเชจ ูนั่นกค็ือประภาคาร

รูปมา้สีขาว และสีแดง มา้ถือว่าเป็นสตัวป์ระจ าเกาะเชจ ูและใครๆที่มาเที่ยวก็นิยมมาถา่ยรูปและเช

คอินกนัท่ีนี่เสมอ 

 

 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือที่นกัท่องเที่ยวเรยีกกนัว่า "รา้นละลายเงินวอน" ท่ีนี่มขีนม 

ของฝาก ของพืน้เมืองเกาหลีที่ขึน้ชื่อ ใครๆมาตอ้งมตีิดไมต้ดิมือกลบัไป อาทิเช่น ขนมชื่อดงัตา่งๆ ชอ้ค

โกแลตหลายหลายรสชาติ สาหรา่ยนานาชนดิ รามยอน กมิจิ รวมไปถึงของใชใ้นครวัเรือน เช่น กระทะ 

ตะเกียบ ถว้ยขา้ว ซอสปรุงรส วุน้เสน้ รวมถึงของฝากของที่ระลกึมใีหท้่านไดเ้ลือกซือ้มากมาย เหมือน

เอาเงินวอนมากละลายกนัอย่างเพลิดเพลินและไม่ตอ้งกลวัวา่จะใส่กระเป๋าไม่พอ เพราะที่นี่พรอ้ม

บรกิารบรรจกุล่องตามเงื่อนไขของรา้นดว้ย 

 

พาท่านชอ้ปป้ีงสินคา้ปลอดภาษี เครื่องส าอางคเ์กาหลีและตา่งประเทศ สินคา้แบรนดเ์นม ราคาถกู

มาก 

 

 

จากนัน้พาทกุท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงในตวัเมอืงแหง่เกาะเชจ ูมีโซนใตด้ิน และ

โซนวอคกิง้สตรีท ซึ่งถือวา่เป็นแหล่งรวมสินคา้ยอดฮิต ติดเทรนด ์ไม่ว่าจะเป็นแบ

รนดท์อ้งถิ่นเกาหลี แบรนดส์ปอรต์กีฬาดงัๆ ทัง้แฟชั่นเสือ้ผา้ หมวก กระเป๋า รองเทา้ 

เครื่องส าอางค ์และยงัมีสตรีทฟู้ด ขนม คาเฟ่ต่างๆอีกดว้ย 

 

ถึงเวลาอนัสมควรพาทกุท่านเดินทางกลบัประเทศไทย โดยมเีจา้หนา้คอยดแูลขัน้ตอนการเชคอิน ตั๋วเครื่องบิน และอ านวยความสะดวก เพื่อ

ส่งทกุท่านกลบัดว้ยความสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 



 

 

22.35  - 02.00 น าท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ 7C2243 ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

ข้อก าหนดและเงือ่นไข 

การลงทะเบยีน K-ETA ผูเ้ดินทางสามารถท าไดเ้อง หรือใหท้างบรษิัทด าเนินการใหต้ามโปรโมชั่นของโปรแกรมทวัร ์

1. การส ารองที่นั่ง 

- สามารถจองดว้ยตนเองผ่านระบบ โดยเลือกวนัเดินทาง จ านวนผูเ้ดินทาง ประเภทหอ้งพกัใหถ้กูตอ้ง 

- หลงัจากนัน้เจา้หนา้ที่จะส่ง Invoice ใหท้่าน หากไม่มกีารช าระตามดวิเดท การจองจะถกูยกเลิกอตัโนมตัิ และเมื่อจองใหม่ไม่มีที่นั่ง หรือ

ราคาปรบัขึน้ จะไม่สามารถใชข้อ้มลูการจองเดิมได ้

- การมดัจ า ช าระท่ีนั่งละ 5000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30-45 วนั หรือตามดิวเดทของ Invoice ส าหรบัราคาปกต ิ

อตัราค่าบริการ Wow Jeju Busan Pohang 5วนั3คืน WINTER 

พีเรียตเดินทาง 
ราคาโปรโมชัน่ 
(จ านวนจ ากดั) 

ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

กมุภาพนัธ ์: 5-9 , 6-10 ,12-16 , 13-17 ,19-23 ,20-24 
                  26-2มี.ค. , 27-3มี.ค. 

26,999.- 31,999.- 

7,000.- 

กมุภาพนัธ ์: 4-8 , 7-11 ,11-15 , 14-18 ,18-22 ,21-25  
                 25-1มี.ค. , 28-4มี.ค. 

27,499.- 32,499.- 

มกราคม : 8-12 ,9-13 ,15-19 , 16-20 ,29-2ก.พ. ,30-3ก.พ. 27,999.- 32,999.- 

มกราคม : 28-1ก.พ. ,31-4ก.พ. 28,499.- 33,499.- 

มกราคม : 2-6 , 3-7  29,999.- 34,999.- 

มกราคม :1-5  
กมุภาพนัธ ์: 1-5 ,2-6 ,3-7 ,8-12 ,9-13 , 10-14 ,15-19 ,16-20 
                   17-21,22-26 ,23-27 ,24-28 

30,999.- 35,999.- 

มกราคม : 4-8 ,5-9 , 6-10 ,11-15 ,12-16 , 13-17 ,25-29  
                  26-30 , 27-31 

31,999.- 36,999.- 

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



 

 

- กรณีราคาโปรโมชั่นพิเศษ จองก่อนเดินทางต ่ากว่า 15 วนั ชว่งเทศกาล หยดุยาว  ตอ้งช าระเต็มจ านวนเท่านัน้  

- ส าหรบักรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใชร้าคาโปรโมชั่นได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ที่ออกบคุกิง้ใหเ้ทา่นัน้ 

- หากไมช่ าระส่วนท่ีเหลือตามก าหนด ที่นั่งจะถกูยกเลิก และไม่สามารถขอรีฟันเงินมัดจ าคืนไดท้กุกรณี 

- หลงัจากช าระเงิน มดัจ า/ช าระเต็มจ านวน ท่านตอ้งกรอกขอ้มลูผูเ้ดินทางเป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอรต์ดว้ยตนเองใหถ้กูตอ้ง หาก

ระบบออกตั๋วแลว้ การแกไ้ขจะมคี่าใชจ้า่ยจากสายการบิน 

- การเดินทางเขา้เกาหลี หากไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ไม่สามารถรีฟันไดท้กุกรณี 

- ราคานีส้  าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ หากเป็นต่างชาติมคี่าใชจ้่ายเพิ่ม 3000 บาท และตอ้งท าตามเงื่อนไขการเขา้ประเทศเกาหลีใต ้

 

 

2. การยกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้100% ของยอดที่ช าระแลว้ 

- ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้50% ของยอดที่ช าระแลว้ 

 - ยกเลิกการจองนอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได ้

- ยกเลิกจากเหตสุดุวิสยั เช่น ภยัธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ต่หกัค่าใชจ้า่ยตามจรงิ ๆ 

- ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อเีวน้ทต์่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ไดท้กุกรณี 

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

การบรกิารท่ีบรษิัทจดัการให ้: 

ลงทะเบียน K-ETA เราเป็นตวัแทนลงทะเบียนตามขอ้มลูที่ท่านใหม้า หากไม่ผ่านหรือไม่ไดร้บัการอนมุตัิ ไม่สามารถเรียกรอ้งคืนเงินและ

ค่าบรกิารได ้หรือหากท่านเขา้เกาหลีแลว้ ไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ก็ไม่สามารถเรียกรอ้งคืนเงินไดเ้ช่นกนั ***คา่สมคัรและบรกิาร 320-

500 บาท 

ราคานีร้วม 

ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบใุนรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ 

ค่าภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่ม ี

ค่าอาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ / ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

ค่าที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวนคนืตามระบใุนโปรแกรม (หอ้งพกั2-3ท่าน) 

ค่าที่พกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พกัหอ้งละ 2-3ทา่น)*พกัเดี่ยวจะม ีSingle Charge 

ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ / ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก.  

ค่าหวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ(ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัรไ์ม่บินขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 

ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 



 

 

ราคานีไ้ม่รวม 

ค่าบริการ (Service Charge) 1,500 บาท  

ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว (ผูเ้ดินทางตอ้งยื่นดว้ยตนเองเท่านัน้) 

ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกนิจากสายการบินก าหนด (15กก.) 

ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, คา่มินิบารโ์รงแรม, ค่าซกัรีด, ค่าอาหารและเครื่องดืม่นอกเหนือรายการทวัร ์

ค่ารถ คา่เดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่ก าหนดเท่านัน้ หากขึน้ไม่ทนัตอ้งรบัผิดชอบค่าเดินทางตามคณะดว้ยตนเอง) 

ค่าอาหารตามหลกัศาสนาที่นอกเหนือรายการทวัร ์(ลกูคา้ตอ้งเตรยีมมาเอง) 

ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 

ค่าปรบั หรือค่าธรรมเนียมหากไมส่ามารถผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

ค่าตรวจโควิดทกุที่ (ถา้มี) 

**ตั้งแต่วนัที ่1ตลุาคม65 ประเทศเกาหลีใต้ประกาศยกเลิกการตรวจโควดิ ทัง้ก่อน-เข้าประเทศแล้ว  
และไม่จ าเป็นตอ้งแสดงผลวัคซีน แต่จะตอ้งท าการลงทะเบยีน K-ETA กอ่นเดนิทาง รอผลอนุมตัิ 10-14 วนั 

 

 

1. การผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง 

- หากผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหลี ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี 

เพื่อเป็นการคดักรองตามค าขอความรว่มมือจากแลนดเ์กาหลี ท่ีถกูตกัเตือนจากกองตรวจคนเขา้เมอืงเกาหลีใตเ้รื่องผูแ้อบแฝงมาเป็น

นกัท่องเที่ยว แต่ไดห้ลบหนีไปดว้ยจดุประสงคอ์ื่น เช่นไปท างาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุ่มตรวจและเก็บเงินประกนัการเดนิทางวา่ผู้

เดินทางตอ้งไปท่องเที่ยวพรอ้มคณะและเดินทางกลบัประเทศไทยพรอ้มคณะเทา่นัน้ เป็นจ านวนเงนิ 10,000 บาท หรือ 350,000 วอน หากผู้

เดินทางไป-กลบัถกูตอ้งตามเงื่อนไข จะไดร้บัเงินประกนัคืนเตม็จ านวนทนัที แต่หากผูเ้ดินทางผิดตอ่เงื่อนไข หรือไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง 

ทัง้ไทย-เกาหลี จะถกูรบิเงินประกนัเต็มจ านวนเพื่อน ามาช าระค่าปรบั ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ ดงันัน้ไม่สามารถเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

- หากผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต ้บรษิัทไม่มอี  านาจใดๆ หรือส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ผูเ้ดินทางตอ้งจดัการเอกสารส่วนตวั 

เที่ยวบิน และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆที่เกดิขึน้เองทัง้หมด 

2. หมายเหต ุ

กรุณาอ่านและท าความเขา้ใจขอ้ตกลงดา้นล่างโดยละเอยีดก่อนท าการจองทกุครังุ้ 

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

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทและไม่สามารถ Refund คา่ทวัรไ์ด)้ 

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

Refundไดเ้ต็มจ านวน ส าหรบักรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใชร้าคาโปรโมชั่นได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ที่ออกบคุกิง้ใหเ้ทา่นัน้ 



 

 

3.บรษิัทมีสิทธ์ิในการ ปรบัเปล่ียนเท่ียวบิน เสน้ทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว ไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถึง

ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

4.บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5.ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบรษิัทฯไมค่รบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ

ค่าใชจ้า่ยทกุอย่าง ทางบรษิัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 

6.ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกดิจาก ความประมาทของตวั

นกัท่องเที่ยวเอง 

7.ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไม่วา่จากเหตใุดๆ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงวนั/ชื่อ หรือ

ยกเลิกคืนเงินได ้

8.ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิ

และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

9.ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัท หากไม่มั่นใจ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ก่อนเพื่อยืนยนัเวลา และการ

เปล่ียนแปลงจากเหตสุดุวิสยัดงัขอ้ดา้นบน ก็อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ เช่นกนั ไมส่ามารถน ามาเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

10.ขอสงวนสิทธ์ิหอ้งพกัส าหรบัผูท้ี่ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือใหผู้อ่ื้นใชสิ้ทธ์ิแทนไดท้กุกรณี 

11.หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ่งบรษิัทไม่สามารถการนัตี ท าไดเ้พียงรีเควสใหไ้ดเ้ทา่นัน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัทาง

โรงแรมเป็นผูจ้ดัการให ้

12.มคัคเุทศก ์ พนกังาน หวัหนา้ทวัร ์ ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษิัททัง้สิน้ เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ

ก ากบัเท่านัน้ 

13.ทางคณะทวัรไ์ม่มีอ  านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมืองและทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางจากสนามบินหลงัเวลาเครือ่งลง

ประมาณ 1 ชั่วโมง หากทา่นไมม่าแสดงตนถือว่าสละสิทธ์ิในการรว่มเดินทาง หากท่านล่าชา้ในการผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ตอ้งรบัผิดชอบ

การเดินทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าใชจ้่าย หรือรีฟันค่าทวัร/์คา่อาหารที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มกบัทางทวัรท์กุกรณี 

13.หากท่านมคีวามประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์่องเที่ยว ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบั 5,000 บาทต่อวนั เพื่อรกัษาตั๋วขากลบั มิ

เช่นนัน้ถือว่าท่านสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางทนัที และไม่สามารถเรียกรอ้งคืนไดภ้ายหลงั 

14.ถา้ลกูคา้มีความประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามที่โปรแกรมก าหนด ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบัรา้นละ 3,000 บาท เพื่อความเป็นระบบ และ

ถกูตอ้งตามเงื่อนไขท่องเที่ยวที่ทา่นไดซ้ือ้มา 

 

เมื่อท่านตกลงจองช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านไดย้ินยอม 

และยอมรบัในขอ้ก าหนด เงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 


