
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  โปรแกรมการเดนิทาง 

ภเูขาฮลัลาซาน- สวนสม้ไรเ้มลด็ เกาะเชจ ู- คามลิเลีย ฮิลล ์สวนดอกไม ้- วดัซนับงั โพมนุซา 

ตลาดชองฮา สถานท่ีถ่ายท าดราม่าเร่ือง โฮมทาวน ์– คลนิิกทนัตกรรมหมอยนุ - สเปซ วอลค์ สะพานอวกาศ โพฮงั 

วดัแฮดง ยงกงุซา - ชายหาดแฮอนุแด – ตลาดแฮอนุแดไนทม์ารเ์ก็ต – รถรางแคปซูลบลไูลนแ์ฮอนุแด – สะพานควงัอนัรี – 

หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน – ตลาดวอลค์กิง้สตรีทนัมโพดง  - ถนนสายรุง้เชจ ู– ศนูยน์  า้มนัสนเขม็แดง –  

ศนูยแ์สดงชดุเคร่ืองนอน– ชายหาดอีโฮเทอ ู–ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  - LOTTE DUTY FREE -ชอ้ปปิง้ในดาวนท์าวน ์ 

  

 

 

จดุนดัพบแรกสนามบนิสวุรรณภมู ิเป็นสนามบนินานาชาตปิระจ าประเทศไทย เวลานัดหมาย : 22:30 เท่ียวบนิ : 7C2244 

 

  

เท่ียวบนิออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิเวลา : 03.25 เท่ียวบนิ : 7C2244 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง 

10.50 น. พาท่านเดนิทางถึงสนามบินเชจูอินเตอรเ์นชั่นแนลแอรพ์อรต์ หลงัจากผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋าท่ีสายพาน ออกมาพบ

กบัผูน้  าทวัรเ์พ่ือท าการยืนยนัตวัตนการเขา้รว่มทวัร ์และเตรียมตวับรเิวณจดุนดัพบเพ่ือออกเดนิทางท่องเท่ียวพรอ้มกนั 

พาท่านรบัประทานเมนูขึน้ช่ือประจ าเกาะเชจ ูJeon Bok Juk หรือโจ๊กหอยเป๋าฮือ้ ท่ีโดง่ดงัแบบใครท่ีมาเท่ียวเช

จูตอ้งลองมาลิม้รสให้ได ้และท่ีส  าคัญนอกจากความอร่อยของตัวขา้วโจ๊กท่ีถูกปรุงเป็นพิเศษแลว้ ยังมีหอย

เป๋าฮือ้จากทอ้งทะเลเกาะเชจู มาเป็นชิน้พอดีค  าแบบน่ารบัประทานมากๆ เมนูนีบ้อกเลยว่านอกจากอร่อยแล้ว

ยงัไดป้ระโยชน ์เพิม่ก าลงัวงัชาอีกดว้ย 

 

พาท่านเดินทางขึน้สู่ ภเูขาฮลัลาซาน (Hallasan) ภูเขาท่ีสงูท่ีสดุในประเทศเกาหลีใต ้ระดบัความสงูถึง 1,950 

เมตรจากระดับน า้ทะเล และเป็นภูเขาไฟตน้ก าเนิดของเกาะเชจูอีกดว้ย เสน้ทางขึน้เขาจะมีวิวทิวทัศน ์และ

ธรรมชาติท่ีสวยงาม ผูค้นนิยมขึน้มาในช่วงฤดหูนาว เพ่ือมาสมัผสัอากาศเย็นๆ สดูโอโซนท่ีบริสทุธิ์ รวมทัง้ชม

หิมะในช่วงฤดหูนาว ซึ่งจะปกคลมุเยอะสดุบนยอดเขา นกัท่องเท่ียวจะไดส้มัผสัหิมะท่ีสะอาด นุ่ม ฟู ท่ามกลาง

ธรรมชาต ิสวยงามมากๆ เลยทีเดียว ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพอากาศ ส าหรบัจดุชมววิท่ีเราขึน้ไปนัน้ ไม่ใช่ยอดสดุ

ของภเูขา แตจ่ะเป็นเสน้ทางท่ีค  านึงเรื่องความปลอดภยัเป็นหลกั 

จากนัน้พาท่านเย่ียมชม สวนสม้ไรเ้มล็ด (Orange Farm) อีกหนึ่งสิง่โด่งดงั และมีช่ือเสียงไปทั่วโลกคือ สม้ ท่ี

ปลกูบนเกาะเชจู ดว้ยความพเิศษ รสชาตท่ีิอรอ่ยเป็นเอกลกัษณ ์ปลอดสารเคมี และดกมาก ผูค้นท่ีผา่นไปผา่น

มา ตอ้งมองเหลียวหลงักนัเลยทีเดียว ชาวบา้นบนเกาะเชจไูดป้ลกูกนัเยอะมากขึน้ หลงัจากเป็นท่ีตอ้งการมาก

ขึน้ ท าใหส้รา้งรายได ้เลีย้งครอบครวั และเศรษฐกิจบนเกาะดีขึน้ เอกลกัษณ์ของสม้บนเกาะเชจู คือไรเ้มล็ด 

รสชาติกลมกล่อม วติามนิซีสงู ปัจจบุนัหลายๆสวนสม้ ไดเ้ปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ไปถ่ายรูป และไดล้องชิมสม้

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     ภูเขาฮัลลาซาน- สวนส้มไร้เมล็ด เกาะเชจู - คามิลเลีย ฮลิล ์สวนดอกไม้ - วัดซันบัง โพมุนซา 

 



 
 

สดๆ จากตน้ จากสวน ถือเป็นอีกกิจกรรมยอดฮิต เม่ือมาเยือนเกาะเชจ ูช่วงฤดกูาลสม้เลยทีเดียว 1 ปี มี 1 ครัง้ คือช่วงหนา้หนาวเท่านัน้ 

จากนั้นพาท่านเย่ียมชม คามิลเลีย ฮิลล ์สวนดอกไม้แห่งความรักและการพักผ่อน (Camellia Hill The 

Forest of love and healing) เริ่มจากการปลูกตน้คามิลเลียท่ีออกดอกในช่วงฤดูหนาว ดว้ยความรักใน

ดอกไมจ้ึงปรบัเปล่ียนท่ีน่ีเป็นสวนดอกไมท่ี้สามารถท่องเท่ียวไดท้ัง้ 4 ฤดกูาล ท าใหน้กัท่องเท่ียวไดค้วามรูส้กึว่า 

สถานท่ีเดียวกนัแตไ่ดค้วามแตกต่าง มาเท่าไหรก่็ไมมี่เบ่ือเลยทีเดียว ดา้นในมีการแบง่โซนจดัสรรพืน้ท่ีไดด้ีมาก 

ไมซ่บัซอ้น สามารถเดนิเท่ียว ถ่ายรูป สดูอากาศบรสิทุธิไ์ดส้บายมากๆ ฤดหูนาว (Winter Season) ท่ีแห่งนีจ้ะ

เบง่บานไปดว้ยดอกคามลิเลีย หลากหลายสายพนัธุ ์สีสนัสวยๆ สลบัเรียงรายกนั พรอ้มมมุถ่ายรูปมากมาย ฤดู

ใบไมผ้ลิ (Spring Season) แน่นอนว่าช่วงท่ีทุกคนรอคอย Cherry Blossom หรือซากุระนั่นเอง ท่ีน่ีก็มีให้

ไดม้าชมเช่นกัน ฤดรูอ้น (Summer Season) ช่วงนีส้วยไฮไลทเ์ช่นกัน เป็นช่วงท่ีดอกไฮเดรนเยียเบ่งบาน เป็นพุ่มใหญ่ หลากสี เยอะมากจน

ใครๆตอ้งมาใหไ้ดเ้ชียว ฤดใูบไมร้่วง (Autumn Season) ไฮไลทข์องฤดกูาลนีค้ือ ทุ่งหญ้าสีชมพูพิงคม์ล่ีู Pink Muhly เป็นอะไรท่ีทุกคนรอ

คอย  1 ปี 1 ครัง้ กบัตน้หญา้ท่ีเป็นสีชมพโูดยธรรมชาต ิสวย หวาน น่ารกัมาก 

จากนัน้พาท่านแวะเย่ียมชม และนมสัการพระใหญ่ ณ วดัซนับงัโพมนุซา วดัแห่งนีต้ัง้อยู่บนเขาซันบงัหันหนา้

ออกสูท่ะเล ภายในวดัประดษิฐานพระพทุธรูปองคใ์หญ่สีทองถือถว้ยโอสถ ผูค้นนิยมมาขอพรเรื่องของสขุภาพ 

และความร  ่ารวยเงินทอง โดยนิยมท าบญุดว้ยการถวายขา้วสาร เทียน พรอ้มทัง้การหมนุระฆงัทองค ารอบฐาน

องคพ์ระเพ่ือความเป็นสริิมงคลอีกดว้ย ซึ่งมีความศกัดิ์สิทธิ์และเป็นท่ีเล่ือมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจูมา

ยาวนาน นอกจากนัน้รูปป้ันพระแมก่วนอิมซึ่งหันหนา้ออกสู่ทะเล ยังเป็นอีกหนึ่งศรทัธาของผูท่ี้นับถือ นิยมน า

น า้บริสุทธิ์มาถวาย เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต ไม่ใช่แค่ชาวพุทธเท่านั้นท่ีนิยมมาเย่ียมชมท่ีวัดแห่งนี ้

เพราะความสงบ และววิทิวทัศนท่ี์สวยงาม มองเห็นทอ้งทะเลแบบพาโนราม่า จึงกลายเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่ี

ตอ้งมาเยือนสกัครัง้เม่ือมาเท่ียวเกาะเชจ ู

พรอ้มเสิรฟ์ดว้ยเมนู เทจี ยังนยอม คลับี ้อาหารเกาหลีแบบปิง้ย่างท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการน าเนือ้หมสู่วนซ่ีโครง

มาหมกักับเครื่องปรุงจนเนือ้นุ่ม เสิรฟ์ใหท้่านไดย้่างสดๆ รอ้นๆ ร่วมรบัประทานดว้ยกัน วธีิการทานใหไ้ดอ้รรถรส ตอ้ง

ตดัหมเูป็นชิน้ๆ น าผกัสด กระเทียม กิมจิ และเครื่องเคียงต่างๆ มาห่อรวมกัน รบัประทานค าโตๆแบบสไตลค์นเกาหลี 

หรือทานกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่ีเรามีเสริฟ์ใหไ้มอ่ัน้ก็ไดเ้ช่นกนั 

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

 

 

  

รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั เป็นสไตลบ์ุฟเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี 

พาท่านเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศ สนามบนิ Jeju Airport   

(ไฟลท์บนิ  / เวลาบนิ / สนามบนิ สงวนสทิธิต์ามความเหมาะสมขึน้อยู่กบับรษัิท) 

 พาท่านไปตามรอยซีรียจ์ุดถ่ายท าหลกัของเร่ือง Hometown Cha Cha Cha ท่ีตลาดชองฮา วถีิชีวิตของชาว

บา้นเมืองโพฮงั ซึ่งท่ีตลาดจะมีรา้นขายอปุกรณต์กปลา รา้นอาหาร รา้นซุปเปอรโ์พรา อนสุาวรียป์ลาหมกึ และ

วนัท่ีสามของการเดินทาง    ตลาดชองฮา สถานท่ีถ่ายท าดราม่าเรื่อง โฮมทาวน์ – คลินิกทนัตกรรมหมอยนุ –  
                             สเปซ วอลค์ สะพานอวกาศ โพฮงั -วดัแฮดง ยงกงุซา - ชายหาดแฮอนุแด – ตลาดแฮอนุแดไนท์มารเ์กต็ 
  



 
 

รา้นกาแฟ ซึ่งใครไดด้เูรื่องนีก้็จะจ าฉากเหล่านีท่ี้เห็นในซีรียไ์ดแ้น่นอน ปัจจุบนัก็จะมีนักท่องเท่ียวแวะเวียนมาถ่ายรูป เช็คอิน ตามรอยพระ

นางในเร่ืองกนัมากมาย 

 

พาท่านรบัประทานอาหารทอ้งถิ่น รสชาติจดัจา้น ทเวจีดลูลชีูกี หรือหมผูดัเผ็ดกะทะรอ้น ซึ่งเป็นเมนูท่ีนิยมใน

ตลาดชองฮา เมืองโพฮงั ซึ่งคนท่ีน่ีมกัจะทานอาหารท่ีมีรสจดักวา่ในเมือง จึงน าหมมูาผดักบัซอสท่ีมีเอกลกัษณ์

เฉพาะท่ีรา้น เขา้เนือ้ จนหมนูุ่ม อรอ่ย ทานคูก่บัขา้วสวย และเคร่ืองเคียงตา่งๆ เช่น กิมจิ ถั่วงอก แตงกวา พรอ้ม

ผกัสด และกระเทียมทานแกลม้ 

 

พาท่านมาเช็คอินถ่ายรูปคลินิคหมอฟันของคณุหมอยนุ นางเอกในเร่ือง Hometown Cha Cha Cha 

เป็นโลเคชั่นในการถ่ายซีรียเ์ร่ืองนีน้ั่นเอง ซึ่งคลีนิคหนัหนา้ออกทะเล ท่ีมีววิทะเลท่ีสวยมากๆ เงียบสงบ 

ถือวา่เป็นคลีนิคในฝันของหมอหลายๆคนเลยทีเดียว 

 

  

 “โพฮงั สเปซ วอลก์”  แลนดม์ารก์ใหมข่องเมืองโพฮัง ตัง้อยู่ในสวนฮวานโฮ หากไดม้าลองเดินดแูลว้

จะตอ้งลืมการเดินสะพานแบบเดิมๆไปไดเ้ลย เพราะท่ีน่ีบอกเลยวา่ไม่ธรรมดาตัง้แต่ดีไซนท่ี์ประหนึ่ง

งานศิลป์คลา้ยกับรางรถไฟเหาะ แถมยังเป็นสกายวอลค์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศเกาหลีใตอี้กต่างหาก 

ระยะทางเดินของตัว space walk 333 เมตร ความสูง 25 เมตร  มีช่ือเล่นว่า "Cloud" เพราะมี

ลกัษณะเหมือนเมฆท่ีก าลังคลอ้ยต ่า และสามารถเห็นวิวเมือง อ่าวยังกิลและหาดยังกิล ถือว่าเป็น

แลนดม์ารค์แห่งใหมข่องเมืองท่ีมาแลว้ตอ้งโดน 

พาทกุท่านเดนิทางสู ่วดัแฮดง ยงกงุซา ตัง้อยู่บนชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือ ของเมืองปซูาน เป็นวดั

ท่ีสรา้งบนเหล่าโขดหินริมชายหาด ท่ีแตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ ซึ่งมักจะสรา้งอยู่ตามเชิงเขา วัด

แห่งนีก้่อตัง้โดย พระผูย้ิ่งใหญ่ซึ่งมีนามว่า พระนาองซูโดซา ซึ่งเป็นท่ีปรกึษาของกษัตรยิค์งมินวงัแห่ง

โครยอ เม่ือทุกท่านเดินเทา้เขา้สู่วดัแห่งนี ้จากประตูซุม้มงักรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงคข์นาดเล็ก 

ไปสู่บนัไดหิน 108 ขัน้และโคมไฟหิน ซึ่งเป็นจุดส าหรบัชมวิว และความงดงามของทอ้งทะเลสีฟ้า

คราม ก่อนจะเดินต่อลงไปสู่บริเวณซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานของ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องคสี์ด  า ซึ่งตัง้

ตระหง่านอยู่บนโขดหิน และมีทอ้งทะเลกวา้งเป็นฉากหลงัและเม่ือคณุเดินไปตามสะพานท่ีทอดยาว และน าพาคณุเขา้สูบ่ริเวณภายในของวดั 

ซึ่งประกอบไปดว้ยวหิารและศาลา ท่ีเรียงรายลดหลั่นกนัไปตามโขดหิน โดยบรเิวณดา้นหนา้ของวิหารหลกั มีเจดียห์ินสงู 3 ชัน้ และสิงโต 4 ตวั 

เป็นสญัลกัษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศรา้ และความสขุ นอกจากนีภ้ายในวดั ยงัมีองคเ์จา้แม่กวนอิม, พระสงักัจจายนอ์งคสี์ทอง

อรา่ม, ศาลเจา้ และพทุธสถานอ่ืนๆ อีกหลายแห่ง 

 ชายหาดแฮอุนแด Haeundae Beach ชายหาดท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งในเกาหลีใต ้ ชายหาดทรายละเอียด 

ยาว 1.5 กิโลเมตร และยงัเป็นสถานท่ีจดังานเทศกาลตา่งๆ ตลอดทัง้ปี ถกูตัง้ช่ือโดยนักปราชญน์ามวา่ ชอย 

ชี วอน (Choi Chi-won) ในยุคสมยัของรวงคช์ิลลา เดนิทางมาท่ีชายหาด แลว้ประทบัใจในความสวยงาม 

จึงเขียนค าวา่ “Haeundae : แฮอนุแด” ไวบ้นก าแพงหิน คนทอ้งถิ่นเลยเรียกใชช่ื้อนีเ้รื่อยมา ชายหาดแฮอุน



 
 

แดมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 58,400 ตารางเมตร 

ตลาดแฮอนุแด เป็นถนนเลก็ๆ ท่ีมีรา้นอาหารเปิดขายกันตัง้แต่เชา้เรื่อยไปจนถึงเท่ียงคืน ปัจจบุนัย่าน ตลาดแฮอนุแด มีการก่อสรา้งถนน และ

อาคารใหม่ๆ เกิดขึน้มากมาย เพ่ือรองรบันักท่องเท่ียวจากทั่วโลก เรียกว่า ยิ่งดึก ยิ่งคึกคกั ถึงแมว้่าความเจริญจะรายลอ้มเขา้มามากมาย แต่

ความน่าสนใจของตลาดแบบดัง้เดิม ตลาด Haeundae Traditional Market ก็ยังมีเสน่หม์าจนถึงทุกวนันี ้อาหารแนะน า ของทอด โอเดง้

เสียบไม ้ขา้วห่อสาหรา่ย และต๊อกโบกี เป็นถนนสายอาหารแบบดัง้เดมิท่ีอยู่คูก่บัชายหาด Haeundae  (อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

   ทีพั่ก  Toyoko Inn Busan Haeundae2 หรือ เทยีบเท่า 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี 

พาท่านสมัผสัประสบการณ์ใหม่ กับการนั่งสกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า เลียบทะเลแฮอนุแด เมืองท่า

อันดับ 1 ของประเทศเกาหลีใต้ ตวัแคปซูลหนึ่งคนัจะนั่งได ้4 ท่าน แต่ละแคปซูลก็จะมีสีสนัสดใส น า้เงิน 

แดง เหลือง เขียว แล่นสลบัๆกนัไป สีสวยตดักับทอ้งฟา้ แลน่คู่ขนานกบัรถไฟชมทะเลดา้นล่าง ระหวา่งนั่งใน

แคปซูลท่านจะไดช้มวิวเมืองปซูานไดท้ัง้ซา้ยและขวา แคปซูลจะแล่นชา้ๆ ใหเ้ราไดช่ื้นชมความงาม ของวิว

ทะเล และววิตวัเมือง ถือวา่เป็นท่ีเท่ียวเปิดใหมล่า่สดุ ท่ีน่าไปเท่ียวมากๆเลยทีเดียว 

 

พาท่านเท่ียวชายหาดสะพานควงัอนัรี เป็นสะพาน 2 ชัน้ขา้มทะเล ท่ีสดุอลงัการของปซูาน เมืองท่าอนัดบั 1

ของประเทศเกาหลีใต ้ความยาวของสะพาน 6,500 เมตร ถือเป็นสะพานท่ียาวเป็นอันดบั 2 ของประเทศ 

รองจากสะพานอินชอน เปิดใช้งานเม่ือปี 2002 ต้อนรับการเป็นเจ้าภาพ Asian Games ชายหาดเป็น

ทรายขาวละเอียด น า้ทะเลสีสวย ววิงดงาม รวมถึงรา้นกาแฟ คาเฟ่น่ารกัๆ ใหท้่านไดเ้ช็คอิน ถ่ายรูป 

พาทุกท่านเดินทางสู่ Gamcheon Culture Village (หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน) เป็นหมู่บา้นท่ีเกิดจาก

การตัง้รกราก ย้ายถิ่นฐานของชาวเกาหลี ซึ่งหนีภัยจากสงครามเกาหลี ในระหว่างปี ค.ศ. 1950 -1953 

และอาศยัอยู่จนถึงปัจจบุนั ดว้ยลกัษณะการสรา้งบา้นเรือนผา่นถนนทกุสาย ท่ีเรียงรายไปตามแนวภเูขา จน

เป็นขัน้บันไดท่ีเป็นระเบียบ และดูสวยงามแปลกตา ไปกับสีสันท่ีสลับไปมาของตัวบ้านและหลังคา จึง

กลายเป็นเอกลกัษณส์ าคญัของหมูบ่า้นแห่งนี ้จนไดร้บัฉายาวา่ “มาชปิูกชูแห่งปซูาน” (Machu Picchu of 

Busan) ในปี ค.ศ. 2015 นอกเหนือไปจากความสวยงามแปลกตา ของหมู่บา้นแห่งนีแ้ลว้ ภายในหมู่บา้น

ยังมีสถานท่ี และสิ่งอ  านวยความสะดวก ซึ่งท าใหคุ้ณเพลิดเพลิน ไปกับการเดินท่องเท่ียวภายในหมู่บา้น 

ไดแ้ก่ พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก, รา้นศิลปะ, รา้นขายของท่ีระลึก, คาเฟ่, รา้นกาแฟ, รา้นอาหารหลากหลาย

ประเภท และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

(อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) 

น าทุกท่านเดินทางสู่ ตลาดตลาดวอลค์กิง้สตรีทนัมโพดง (Nampodong) แหล่งช้อปเมืองปูซาน 

แหล่งช้อปปิ้งอันดับตน้ๆท่ีขาช้อปแหลกทั้งหลายรูจ้ักกันเป็นอย่างดี เพราะย่านนีถื้อเป็นศนูยร์วม

แฟชั่นชัน้น าของหนุ่มสาวปซูาน และนักท่องเท่ียวเลยก็วา่ได ้หากอยากดเูทรนดก์ารแต่งตัว เหล่สาว

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง    รถรางแคปซูลบลไูลน์แฮอนุแด – สะพานควงัอนัรี –หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน –  

                                         ตลาดวอลค์ก้ิงสตรีทนัมโพดง 
 



 
 

หนา้เดง้ หรือจะมองหนุ่มหนา้ใส มาท่ีน่ีรบัรองว่าไมผ่ดิหวงัแน่คะ่ ถา้จะใหเ้ปรียบก็คลา้ยๆกบัย่านสยามของบา้นเรานั่นเอง รวมถึงอาหารสตรีท 

ฟู๊ ด อาหารทอ้งถิ่นตา่งๆอีกเพียบ 

พาท่านเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศ สนามบนิกิมแฮ / แทก ู(ไฟลท์บนิ  / เวลาบนิ สงวนสทิธิต์ามความเหมาะสมขึน้อยู่กบับรษัิท) 

พาท่านลิม้รสเมนพูิเศษ ซุปไก่ทะเลสวรรค ์ท่ีผสมผสานความเป็นทอ้งทะเลของเกาะเชจ ูเขา้กบัเร่ืองสขุภาพท่ีแขง็แรง

นั่นก็คือซุปไก่นั่นเอง เมนูนีจ้ึงเปรียบดงัเมนจูากสวรรคเ์ลยทีเดียว สว่นประกอบหลกัๆ จะเป็นไก่ท่ีตม้ดว้ยสมนุไพรจน

เป่ือย และเพิ่มซีฟู้ดตามฤดกูาลเขา้ไป ท าให้น า้ซุปอร่อย หวาน กลมกล่อมไม่เหมือนใคร เสิรฟ์ท่านพรอ้มขา้วสวย

รอ้นๆ และเคร่ืองเคียงตา่งๆ เช่น กิมจิ สาหรา่ย หวัไชเทา้ 

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

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั เป็นสไตลบ์ุฟเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี 

พาท่านไปถ่ายรูปกบัความสดใสของถนนสายรุง้บนเกาะเชจ ูเป็นถนนเลียบชายทะเลดา้นเหนือของเกาะ 

เป็นไอเดียศิลปะท่ีดีมากๆ เพราะมีการทาสีบนแท่งหินท่ีเอาไวก้ัน้ชายทะเลแบบสลับสีแนวสายรุง้ ยาว

ตลอดเสน้ทาง ท าใหเ้กิดสีสนัท่ีดึงดดูใหใ้ครๆท่ีผ่านไปมาตรงนีอ้ดไม่ได ้ท่ีจะแวะลงมาถ่ายรูปสรา้งสีสนั 

ไมว่า่จะเป็นแอคชั่นท่านั่ง ท่าเดนิ หรือครีเอทแอคชั่นสนกุๆไดม้ากมาย 

 

จากนัน้พาท่านไปรูจ้ักกบั สมนุไพรท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีใต ้Red Pine Oil หรือ น า้มนัสนเข็ม

แดง ตามต าหรบัยาโบราณสมัยราชวงศโ์ชซอน ท่ีถูกบันทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อักษร ปัจจุบนัไดน้ ามา

สกัดดว้ยวิธีท่ีทันสมัยดึงสรรพคณุท่ีดีท่ีสดุออกมาในรูปแบบท่ีทานไดง้่าย และบ ารุงสขุภาพไดด้ีท่ีสุด 

น า้มนัสนเข็มแดงมีสรรพคณุช่วยในการท าความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียรห์ลอดเลือดท่ีอุดตัน 

ลดคลอเลสเตอรอล ความดนั เบาหวาน ป้องกันเสน้เลือด ตีบ แตก ตนั อีกทัง้ยงัช่วยใหก้ารผ่อนคลาย 

หลบัสนิทมากขึน้ ผวิพรรณดมีูสขุภาพดี รบัประทานเป็นประจ า รา่งกายแขง็แรงขึน้ตามล าดบั 

พาท่านเขา้ชมและเลือกซือ้ชุดเครื่องนอนเพ่ือสขุภาพอันดบัหนึ่งของประเทศเกาหลีใต ้Sesa Living ท่ี

ใชเ้สน้ใยในการถกัทอถึง 15,400 เสน้ กนัไรฝุ่ นได1้00% มีการใชห้ยกในการท าเสน้ใย จึงมีคณุสมบตัใิน

เร่ืองของการบ าบดัขณะนอนหลบั ซึ่งเนือ้ผา้จะมีสมัผัสท่ีนุ่ม ล่ืน ไม่มีเสียงดังเม่ือขยับตวั และยังปรบั

อุณหภูมิท่ีคงท่ีให้ร่างกายขณะนอนหลับพักผ่อนอีกด้วย และโชวรู์มแห่งนี ้สามารถคืนภาษีให้กับ

นกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

 

พาท่านรบัประทานเมนูทอ้งถิ่นประจ าเกาะเชจู ชอ้ป-จัก-ปยอ-กุก คือตม้ซุปซ่ีโครงหม ูสมยัก่อนเกาะเช

จเูลีย้งหมแูทบจะทุกครวัเรือน ซ่ีโครงของหมจูะถูกน ามาท าซุป ดว้ยน า้ซุปท่ีไมเ่หมือนใคร เพราะจะเป็น

วนัท่ีห้าของการเดินทาง   ถนนสายรุ้งเชจ ู– ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง – ศนูยแ์สดงชุดเครือ่งนอน– ชายหาดอีโฮเทอ ู– 

                                          ซุปเปอรม์ารเ์กต็  - LOTTE DUTY FREE -ช้อปป้ิงในดาวน์ทาวน์ 
10 

, 
 



 
 

ซุปขน้เหนียวเลก็นอ้ย เพราะสตูรเฉพาะท่ีจะใสข่า้วเมมิลลงไปดว้ย จึงมีรสชาตท่ีิเขม้ขน้ เนือ้หมจูะนุ่ม รอ่นจากกระดกู ละมนุมากๆ เสิรฟ์ท่าน

พรอ้มขา้วสวย และเคร่ืองเคียงตามฤดกูาล 

 

พาท่านท่องเท่ียวชายหาดขึน้ช่ือบนเกาะเชจู "อีโฮเทอู" นอกจากความสวยงามของทอ้งทะเล คาเฟ่น่ารกัๆตา่งๆ

แลว้ ยงัมีสญัลกัษณท่ี์มองลงมาจากเครื่องบนิจะเห็นทนัทีท่ีถึงเกาะเชจ ูนั่นก็คือประภาคารรูปมา้สีขาว และสีแดง 

มา้ถือวา่เป็นสตัวป์ระจ าเกาะเชจ ูและใครๆท่ีมาเท่ียวก็นิยมมาถ่ายรูปและเช็คอินกนัท่ีน่ีเสมอ 

 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ Supermarket หรือท่ีนกัท่องเท่ียวเรียกกนัวา่ "รา้นละลายเงินวอน" ท่ีน่ีมีขนม 

ของฝาก ของพืน้เมืองเกาหลีท่ีขึน้ช่ือ ใครๆมาตอ้งมีติดไมต้ิดมือกลบัไป อาทิเช่น ขนมช่ือดงัตา่งๆ ช็อค

โกแลตหลากหลายรสชาต ิสาหรา่ยนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใชใ้นครวัเรือน เช่น กระทะ 

ตะเกียบ ถว้ยขา้ว ซอสปรุงรส วุน้เสน้ รวมถึงของฝากของท่ีระลึกมีใหท้่านไดเ้ลือกซือ้มากมาย เหมือน

เอาเงินวอนมากละลายกันอย่างเพลิดเพลินและไม่ตอ้งกลัวว่าจะใส่กระเป๋าไม่พอ เพราะท่ีน่ีพรอ้ม

บรกิารบรรจกุลอ่งตามเง่ือนไขของรา้นดว้ย 

 

พาท่านช้อปป้ีงสินคา้ปลอดภาษี เครื่องส  าอางคเ์กาหลีและต่างประเทศ สินคา้แบรนดเ์นม ราคาถูก

มาก 

 

 

จากนัน้พาทุกท่านเดินทางสู่แหลง่ชอ้ปปิ้งในตวัเมืองแห่งเกาะเชจู มีโซนใตด้นิ และ

โซนวอลค์กิง้สตรีท ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวมสินคา้ยอดฮิต ติดเทรนด์ ไม่ว่าจะเป็น    

แบรนด์ท้องถิ่นเกาหลี แบรนดส์ปอรต์กีฬาดังๆ ทั้งแฟชั่นเสือ้ผ้า หมวก กระเป๋า 

รองเทา้ เครื่องส  าอางค ์และยงัมีสตรีทฟูด้ ขนม คาเฟ่ตา่งๆอีกดว้ย 

 

ถึงเวลาอนัสมควรพาทกุท่านเดนิทางกลบัประเทศไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยดแูลขัน้ตอนการเช็คอิน ตั๋วเครื่องบนิ และอ านวยความสะดวก เพ่ือ

สง่ทกุท่านกลบัดว้ยความสวสัดภิาพ และความประทบัใจ 

22.35  - 02.00 น าท่านเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเท่ียวบนิท่ี 7C2243 ถึงสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 



 
 

 

ข้อก าหนดและเงือ่นไข 

การลงทะเบียน K-ETA ผูเ้ดนิทางสามารถท าไดเ้อง หรือใหท้างบรษัิทด าเนินการใหต้ามโปรโมชั่นของโปรแกรมทวัร์ 

1. การส ารองท่ีนั่ง 

- สามารถจองโดยเลือกวนัเดนิทาง จ านวนผูเ้ดนิทาง ประเภทหอ้งพกัใหถ้กูตอ้ง 

- หลงัจากนัน้เจา้หนา้ท่ีจะสง่ Invoice ใหท้่าน หากไมมี่การช าระตามดวิเดท การจองจะถกูยกเลกิอตัโนมตั ิและเม่ือจองใหมไ่มมี่ท่ีนั่ง หรือ

ราคาปรบัขึน้ จะไมส่ามารถใชข้อ้มลูการจองเดมิได  ้

- การมดัจ า ช  าระท่ีนั่งละ 5,000 บาท และช าระสว่นท่ีเหลือ ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 30-45 วนั หรือตามดวิเดทของ Invoice ส าหรบัราคา

ปกต ิ

- กรณีราคาโปรโมชั่นพเิศษ / จองก่อนเดนิทางต ่ากวา่ 15 วนั ช่วงเทศกาล หยดุยาว  ตอ้งช าระเตม็จ านวนเท่านัน้  

- ส  าหรบักรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใชร้าคาโปรโมชั่นได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีออกบคุกิง้ใหเ้ท่านัน้ 

- หากไมช่  าระส่วนท่ีเหลือตามก าหนด ท่ีนั่งจะถกูยกเลกิ และไมส่ามารถขอรีฟันเงินมัดจ าคืนไดท้กุกรณี 

- หลงัจากช าระเงิน มดัจ า/ช  าระเต็มจ านวน ท่านตอ้งแจง้ขอ้มลูผูเ้ดนิทางเป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอรต์ใหถ้กูตอ้ง หากระบบออก

ตั๋วแลว้ การแกไ้ขจะมีคา่ใชจ้่ายจากสายการบนิ 

- การเดนิทางเขา้เกาหลี หากไมผ่่านดา่นตรวจคนเขา้เมือง ไมส่ามารถรีฟันไดท้กุกรณี 

- ราคานีส้  าหรบัพาสปอรต์ไทยเท่านัน้ หากเป็นต่างชาติมีคา่ใชจ้่ายเพิม่ 3,000 บาท และตอ้งท าตามเง่ือนไขการเขา้ประเทศเกาหลีใต  ้

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 
                  26-2 มี.ค., 27-3 มี.ค. 

26,999.- 31,999.- 

7,000.- 

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

27,499.- 32,499.- 

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

มกราคม : 28-1 ก.พ., 31-4 ก.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 (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) = 12,000.- 



 
 

2. การยกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการจองไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง Refund ได ้100% ของยอดท่ีช าระแลว้ 

- ยกเลกิการจองไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง Refund ได ้50% ของยอดท่ีช าระแลว้ 

 - ยกเลกิการจองนอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ไมส่ามารถ Refund ได ้

- ยกเลกิจากเหตสุดุวสิยั เช่น ภยัธรรมชาต ิโรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ตห่กัค่าใชจ้่ายตามจรงิ ๆ 

- ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเวน้ทต์า่งๆ ไมส่ามารถยกเลกิ/Refund ไดท้กุกรณี 

- ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไมส่ามารถยกเลกิ/เปล่ียนช่ือ/Refund ไดท้กุกรณี  

การบรกิารท่ีบริษัทจดัการให ้: 

ลงทะเบียน K-ETA เราเป็นตวัแทนลงทะเบียนตามขอ้มลูท่ีท่านใหม้า หากไมผ่า่นหรือไม่ไดร้บัการอนมุตั ิไมส่ามารถเรียกรอ้งคืนเงินและ

คา่บรกิารได ้หรือหากท่านเขา้เกาหลีแลว้ ไม่ผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง ก็ไมส่ามารถเรียกรอ้งคืนเงินไดเ้ช่นกนั ***คา่สมคัรและบรกิาร 320-

500 บาท 

ราคานีร้วม 

คา่ตั๋วเครื่องบนิ ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ 

คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแห่งท่ีมี 

คา่อาหารทกุมือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ / คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 

คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน จ านวนคืนตามระบุในโปรแกรม (หอ้งพกั2-3ท่าน) 

คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พกัหอ้งละ 2-3ท่าน)*พกัเด่ียวจะมี Single Charge 

คา่รถรบั-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ / คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก.  

คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ(ขอสงวนสทิธิห์วัหนา้ทัวรไ์ม่บินขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ราคานีไ้ม่รวม 

ค่าบริการ (Service Charge) 1,500 บาท  

คา่วีซ่าส  าหรบัพาสปอรต์ ตา่งดา้ว (ผูเ้ดนิทางตอ้งย่ืนดว้ยตนเองเท่านัน้) 

คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีเกินจากสายการบนิก าหนด (15กก.) 

คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสือเดนิทาง, คา่มนิิบารโ์รงแรม, คา่ซกัรีด, คา่อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการทวัร ์

คา่รถ คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาท่ีก าหนดเท่านัน้ หากขึน้ไมท่นัตอ้งรบัผดิชอบคา่เดินทางตามคณะดว้ยตนเอง) 

คา่อาหารตามหลกัศาสนาท่ีนอกเหนือรายการทัวร ์(ลกูคา้ตอ้งเตรียมมาเอง) 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 

คา่ปรบั หรือคา่ธรรมเนียมหากไมส่ามารถผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง 

คา่ตรวจโควดิทกุท่ี (ถา้มี) 

**ต้ังแต่วันที ่1ตุลาคม65 ประเทศเกาหลีใต้ประกาศยกเลิกการตรวจโควดิ ทั้งก่อน-เข้าประเทศแล้ว  
และไม่จ าเป็นต้องแสดงผลวัคซีน แต่จะต้องท าการลงทะเบยีน K-ETA ก่อนเดนิทาง รอผลอนุมัต ิ10-14 วัน 

 



 
 

1. การผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง 

- หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหลี ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี 

เพ่ือเป็นการคดักรองตามค าขอความร่วมมือจากแลนดเ์กาหลี ท่ีถกูตกัเตือนจากกองตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใตเ้ร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

นกัท่องเท่ียว แตไ่ดห้ลบหนีไปดว้ยจดุประสงคอ่ื์น เช่นไปท างาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุ่มตรวจและเก็บเงินประกนัการเดนิทางวา่ผู้

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

เดนิทางไป-กลบัถกูตอ้งตามเง่ือนไข จะไดร้บัเงินประกันคืนเตม็จ านวนทนัที แตห่ากผูเ้ดนิทางผดิตอ่เง่ือนไข หรือไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง 

ทัง้ไทย-เกาหลี จะถกูรบิเงินประกนัเตม็จ านวนเพ่ือน ามาช าระคา่ปรบั คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ ดงันัน้ไมส่ามารถเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

- หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต ้บรษัิทไม่มีอ  านาจใดๆ หรือส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ผูเ้ดนิทางตอ้งจดัการเอกสารสว่นตวั 

เท่ียวบนิ และค่าใชจ้่ายตา่งๆท่ีเกิดขึน้เองทัง้หมด 

2. หมายเหตุ 

กรุณาอ่านและท าความเขา้ใจขอ้ตกลงดา้นลา่งโดยละเอียดก่อนท าการจองทกุครัง้ ุ

1.หนงัสือเดนิทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน (หากหนงัสือเดนิทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดือนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางได ้ อยู่

นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทและไมส่ามารถ Refund คา่ทวัรไ์ด)้ 

2.การเดนิทางตอ้งมีผูเ้ดนิทาง ขัน้ต  ่า 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) หากจ านวนไมค่รบจะถกูยกเลกิ และแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 5 วนั สามารถ 

Refundไดเ้ตม็จ านวน ส าหรบักรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใชร้าคาโปรโมชั่นได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีออกบคุกิง้ใหเ้ท่านัน้ 

3.บรษัิทมีสทิธิใ์นการ ปรบัเปล่ียนเท่ียวบนิ เสน้ทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว ไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

4.บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5.ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะ

คา่ใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้  าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 

6.ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจาก ความประมาทของตวั

นกัท่องเท่ียวเอง 

7.ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีท่ีท่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไมว่า่จากเหตใุดๆ ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงวนั/ช่ือ หรือ

ยกเลกิคืนเงินได ้

8.ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ 

และโรคระบาด หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ตา่งประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 

9.คา่เดนิทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิท หากไมม่ั่นใจ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีก่อนเพ่ือยืนยนัเวลา และการ

เปล่ียนแปลงจากเหตสุดุวสิยัดงัขอ้ดา้นบน ก็อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ เช่นกนั ไมส่ามารถน ามาเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

10.ขอสงวนสทิธิห์อ้งพกัส  าหรบัผูท่ี้ไมเ่ดนิทาง ไม่สามารถ Refund หรือใหผู้อ่ื้นใชส้ทิธิแ์ทนไดท้กุกรณี 

11.หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ่งบรษัิทไม่สามารถการนัตี ท าไดเ้พียงรีเควสใหไ้ดเ้ท่านัน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัทาง

โรงแรมเป็นผูจ้ดัการให ้

12.มคัคเุทศก ์ พนกังาน หวัหนา้ทวัร ์ ไมมี่อ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัททัง้สิน้ เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษัิทฯ

ก ากบัเท่านัน้ 



 
 

13.ทางคณะทวัรไ์มมี่อ  านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมืองและทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางจากสนามบนิหลงัเวลาเคร่ืองลง

ประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือวา่สละสทิธิใ์นการร่วมเดนิทาง หากท่านล่าชา้ในการผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง ตอ้งรบัผดิชอบ

การเดนิทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไมส่ามารถเรียกรอ้งคา่ใชจ้่าย หรือรีฟันคา่ทัวร/์คา่อาหารท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มกบัทางทวัรท์กุกรณี 

13.หากท่านมีความประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์่องเท่ียว ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบั 5,000 บาทตอ่วนั เพ่ือรกัษาตั๋วขากลบั มิ

เช่นนัน้ถือวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทางทนัที และไมส่ามารถเรียกรอ้งคืนไดภ้ายหลงั 

14.ถา้ลกูคา้มีความประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามท่ีโปรแกรมก าหนด ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบัรา้นละ 3,000 บาท เพ่ือความเป็นระบบ และ

ถกูตอ้งตามเง่ือนไขท่องเท่ียวท่ีท่านไดซื้อ้มา 

 

เม่ือทา่นตกลงจองช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษิัทฯจะถือวา่ทา่นไดย้ินยอม 

และยอมรบัในขอ้ก าหนด เงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 


