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โอซลุล็อค

ตลาดชองฮา สถานที�ถา่ยทําดรามา่เรื�อง โฮมทาวน ์– คลนิกิทนัตกรรมหมอยนุ - สเปซ วอลค์ สะพานอวกาศ โพฮงั

วดัแฮดง ยงกงุซา - ชายหาดแฮอนุแด – ตลาดแฮอนุแดไนทม์ารเ์กต็ – รถรางแคปซลูบลไูลนแ์ฮอนุแด – สะพานควงัอนัร ี–

หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน – ตลาดวอลค์กิ�งสตรทีนัมโพดง  - ถนนสายรุง้เชจ ู– ศนูยนํ์�ามนัสนเข็มแดง –

ศนูยแ์สดงชดุเครื�องนอน– ชายหาดอโีฮเทอ ู–ซปุเปอรม์ารเ์กต็  - LOTTE DUTY FREE -ชอ้ปปิ�งในดาวนท์าวน์



จดุนัดพบแรกสนามบนิสวุรรณภมู ิเป็นสนามบนินานาชาตปิระจําประเทศไทย เวลานัดหมาย : 22:30 เที�ยวบนิ : 7C2244

เที�ยวบนิออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิเวลา : 03.25 เที�ยวบนิ : 7C2244 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6

ชั�วโมง

10.50 น. พาทา่นเดนิทางถงึสนามบนิเชจอูนิเตอรเ์นชั�นแนลแอรพ์อรต์ หลงัจากผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าที�
สายพาน ออกมาพบกบัผูนํ้าทวัรเ์พื�อทําการยนืยนัตวัตนการเขา้รว่มทวัร ์และเตรยีมตวับรเิวณจดุนัดพบเพื�อออกเดนิทาง
ทอ่งเที�ยวพรอ้มกนั

พาทา่นรับประทานเมนูขึ�นชื�อประจําเกาะเชจ ูJeon Bok Juk หรอืโจก๊หอยเป๋าฮื�อ ที�โดง่ดงัแบบ
ใครที�มาเที�ยวเชจตูอ้งลองมาลิ�มรสใหไ้ด ้และที�สําคญันอกจากความอรอ่ยของตวัขา้วโจก๊ที�ถกู
ปรงุเป็นพเิศษแลว้ ยงัมหีอยเป๋าฮื�อจากทอ้งทะเลเกาะเชจ ูมาเป็นชิ�นพอดคํีาแบบน่ารับประทาน
มากๆ เมนูนี�บอกเลยวา่นอกจากอรอ่ยแลว้ยงัไดป้ระโยชน ์เพิ�มกําลงัวงัชาอกีดว้ย

พาทา่นสมัผัสความอลงัการของกงัหนัลมขนาดใหญร่มิชายทะเลบนเกาะเชจ ูซึ�งเป็นอกีหนึ�ง
สญัลกัษณืที�นี� เพราะเกาะเชจจูะมลีมพัดตลอดทั �งปี จงึเหมาะแกก่ารผลดิกระแสไฟดว้ย

พลงังานลม ทําใหเ้กดิความสวยงามของกงัหนัสขีาวที�เรยีงรายเลยีบชายฝั�งทะเล ตดักบันํ�าทะเลสฟ้ีาคราม และยงัมี
สะพานเชื�อมตอ่ถงึกนัใหนั้กทอ่งเที�ยวไดเ้ดนิเลน่ถา่ยรปูชมความงดงามกนัดว้ย หากชว่งที�นํ�าทะเลขึ�น กจ็ะไดเ้ห็น
บรรยากาศที�ไดเ้ดนิลยุนํ�าทะเลชวิๆ ไดฟิ้ลเหมอืนเดนิบนนํ�าทะเลไปดกูงัหนัลมใกล ้ๆ

พาทา่นเดนิทางสู ่ซองอคัซาน(SONG AK SAN) หรอืที�เรยีกกนัวา่ “แหลมซองอคัซาน” เป็นภเูขามแีหลมทอดยาวออกสู่
ทอ้งทะเล พรอ้มประวติศิาสตรเ์กี�ยวกบัสงครามในสมยัอดตี ที�มกีารใหช้าวบา้นเกาะเชจมูาเจาะอโุมงคเ์พื�อเกบ็ยทุโธปกรณ์
ตา่งๆ ปัจจบุนัยงัเป็นอโุมงคบ์า้ง บางอนักถ็ลม่ลงมาแลว้ แตด่ว้ยความสวยงามของบรเิวณนี� จงึถกูเลอืกใหเ้ป็นฉากถา่ยทํา
ซรียีส์ดุฮติที�ดงัทั�วโลก “แดจังกมึ” นั�นเอง เมื�อมาเที�ยวที�นี�แนะนําใหล้งไปถา่ยรปูบรเิวณทา่เรอืที�มหีนิรปูทรงแปลกตา และ
ชายหาดหนิทรายที�มสีดํีาสนทิ จนหลายคนเรยีกทะเลบรเิวณนี�วา่ ทะเลสดํีา และที�พลาดไมไ่ดต้อ้งไปอดุหนุน อาหารทะเล
ที�งมขึ�นมาสดๆ อาท ิหอยเป๋าฮื�อ ปลงิทะเล โดยชาวบา้นกลุม่หญงิประดานํ�า หรอื แฮนยอ ถาัโชคดกีอ็าจจะไดเ้ห็นการดํา
ทะเลของป้าๆบรเิวณนั�นดว้ย

นําทา่นเดนิทางสู ่SUMOKWON PARK สวนสาธารณะที�สามารถชมดอกซากรุะเต็มสองขา้งทาง

หมายเหต ุ: สวนสาธารณะ SUMOKWON จะพาเดนิทางไปชมในชว่งที�มซีากรุะเทา่น ั�น ขอสงวนสทิธิ�จดัโปรแกรม
ตามบรษิทัเทา่น ั�น

พาทกุทา่นเดนิชม ทุง่ดอกยแูช หรอื บางคนกเ็รยีก เรป หรอื เรปซดี (Rapeseed) ดอกไมส้เีหลอืงสดใสนี�เป็นดอกไมท้ี�
เหมอืนเป็นสญัลกัษณข์องเกาะเชจ ูเมื�อเขา้สูฤ่ดใูบไมผ้ลใินประเทศเกาหลใีต ้ในชว่งเดอืนมนีาคม ไปจนถงึเดอืน
พฤษภาคม อากาศที�เกาหลใีตจ้ะคอ่ยๆอบอุน่ขึ�นจากตอนใตข้องประเทศกอ่น เมื�อความอบอุน่มาเยอืน ดอกไมอ้ยา่งดอก
คาโนลาหรอื ดอกยแูชกค็อ่ยๆออกดอก สเีหลอืงสนใส อรา่มเต็มทอ้งทุง่ ของเกาะเชจ ูตดักบัทอ้งฟ้าสสีดใส เป็นววิที�
คอ่นขา้งสวยงามมาก นอกจากจะมคีวามสวยดอกยแูชยงัเป็นพชืที�สามารถนําไปผลติเป็นนํ�ามนัเพื�อสขุภาพไดด้เียี�ยม
(หมายเหต ุ:ทุง่ดอกยแูชบานตามสภาพอากาศ )

จากนั�นพาทา่นแวะเยี�ยมชม และนมสัการพระใหญ ่ณ วดัซนับงัโพมนุซา วดัแหง่นี�ตั �งอยูบ่นเขา
ซนับงัหนัหนา้ออกสูท่ะเล ภายในวดัประดษิฐานพระพทุธรปูองคใ์หญส่ทีองถอืถว้ยโอสถ ผูค้น
นยิมมาขอพรเรื�องของสขุภาพ และความรํ�ารวยเงนิทอง โดยนยิมทําบญุดว้ยการถวายขา้วสาร
เทยีน พรอ้มทั �งการหมนุระฆงัทองคํารอบฐานองคพ์ระเพื�อความเป็นศริมิงคลอกีดว้ย ซึ�งมคีวาม
ศกัดิ�สทิธิ�และเป็นที�เลื�อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจมูายาวนาน นอกจากนั�นรปูปั�นพระแมก่วน
อมิซึ�งหนัหนา้ออกสูท่ะเล ยงัเป็นอกีหนึ�งศรัทธาของผูท้ี�นับถอื นยิมนํานํ�าบรสิทุธม์าถวาย เพื�อ



ความอดุมสมบรูณข์องชวีติ ไมใ่ชแ่คช่าวพทุธเทา่นั�นที�นยิมมาเยี�ยมชมที�วดัแหง่นี� เพราะความสงบ และววิทวิทศันท์ี�สวย
งาม มองเห็นทอ้งทะเลแบบพาโนรามา่ จงึกลายเป็นอกีหนึ�งสถานที�ที�ตอ้งมาเยอืนสกัครั �งเมื�อมาเที�ยวเกาะเชจู

พาทา่นเดนิทางสู ่ไรช่าเขยีวโอซลุล็อค ขึ�นชื�อที�สดุแหง่เกาะเชจ ูO'Sulloc ซึ�งจะแบง่เป็นโซนไรช่ากลางแจง้ และโซน
พพิธิภณัฑท์ี�มกีารจัดแสดงเรื�องราวของชา รา้นคาเฟ่ และรา้นขายของฝาก ซึ�งทา่นสามารถเยี�ยมชมไดท้กุๆโซน เกาะ
เชจเูป็นดนิแดนที�ไดรั้บของขวญัจากธรรมชาต ิปลกูชาเขยีวไดค้ณุภาพสงู ผสมผสานกบันวตักรรมสมยัใหม ่จนทําใหช้าที�
นี�สง่ออกไปขายทั�วโลก นักทอ่งเที�ยวทั �งเกาหลแีละตา่งชาตมิกัมจีดุมุง่หมายที�จะมาลิ�มรสความอรอ่ยของชาที�มรีสชาติ
เป็นเอกลกัษณถ์งึแหลง่ผลติ โดยเฉพาะไอศรมีชาเขยีว เคก้โรล เครื�องดื�มชาเขยีวทั �งรอ้นและเย็น รับประกนัความฟินไป
ตามๆกนั สว่นใครที�เนน้การชมววิถา่ยรปู สวยทกุมมุจนกดชตัเตอรรั์วๆแน่นอน ไมว่า่จะเป็นโซนไรช่า หรอืขึ�นไปจดุชมววิ
ดา้นบนสดุของพพิธิภณัฑ ์กจ็ะเห็นความยิ�งใหญอ่ลงัการของไรช่าที�นี�

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู เทจ ียงันยอม คลับี� อาหารเกาหลแีบบปิ�งยา่งที�มชี ื�อเสยีงของเกาหลี
เป็นการนําเนื�อหมสูว่นซี�โครงมาหมกักบัเครื�องปรงุจนเนื�อนุ่ม เสริฟ์ใหท้า่นไดย้า่งสดๆ รอ้นๆ
รว่มรับประทานดว้ยกนั วธิกีารทานใหไ้ดอ้รรสรส ตอ้งตดัหมเูป็นชิ�นๆ นําผักสด กระเทยีม กมิจิ
และเครื�องเคยีงตา่งๆ มาหอ่รวมกนั รับประทานคําโตๆแบบสไตลค์นเกาหล ีหรอืทานกบัขา้ว
สวยรอ้นๆที�เรามเีสริฟใหไ้มอ่ั �นกไ็ดเ้ชน่กนั

ที�พกั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel

หรอืเทยีบเทา่

รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรมที�พัก เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี

พาทา่นเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศ สนามบนิ Jeju Airport

(ไฟลท์บนิ  / เวลาบนิ / สนามบนิ สงวนสทิธิ�ตามความเหมาะสมขึ�นอยูก่บับรษัิท)

พาทา่นไปตามรอยซรียีจ์ดุถา่ยทําหลกัของเรื�อง Hometown Cha Cha Cha ที�ตลาดชองฮา วถิี
ชวีติของชาวบา้นเมอืงโพฮงั ซึ�งที�ตลาดจะมรีา้นขายอปุกรณต์กปลา รา้นอาหาร รา้นซปุ
เปอรโ์พรา อนุสาวรยีป์ลาหมกึ และรา้นกาแฟ ซึ�งใครไดด้เูรื�องนี�กจ็ะจําฉากเหลา่นี�ที�เห็นในซรีี
ยไ์ดแ้น่นอน ปัจจบุนักจ็ะมนัีกทอ่งเที�ยวแวะเวยีนมาถา่ยรปู เชคอนิ ตามรอยพระนางในเรื�องกนั
มากมาย

พาทา่นรับประทานอาหารทอ้งถิ�น รสชาตจัิดจา้น ทเวจดีลูลชูกี ีหรอืหมผัูดเผ็ดกะทะรอ้น ซึ�ง
เป็นเมนูที�นยิมในตลาดชองฮา เมอืงโพฮงั ซึ�งคนที�นี�มกัจะทานอาหารที�มรีสจัดกวา่ในเมอืง จงึ
นําหมมูาผัดกบัซอสที�มเีอกลกัษณเ์ฉพาะที�รา้น เขา้เนื�อ จนหมนุู่ม อรอ่ย ทานคูก่บัขา้วสวย และ
เครื�องเคยีงตา่งๆ เชน่ กมิจ ิถั�วงอก แตงกวา พรอ้มผักสด และกระเทยีมทานแกลม้

พาทา่นมาเชคอนิถา่ยรปูคลนิคิหมอฟันของคณุหมอยนุ นางเอกในเรื�อง Hometown

Cha Cha Cha เป็นโลเคชั�นในการถา่ยซรียีเ์รื�องนี�นั�นเอง ซึ�งคลนีคิหนัหนา้ออกทะเล ที�
มวีวิทะเลที�สวยมากๆ เงยีบสงบ ถอืวา่เป็นคลนีคิในฝันของหมอหลายๆคนเลยทเีดยีว

“โพฮงั สเปซ วอลก์”  แลนดม์ารก์ใหมข่องเมอืงโพฮงั ตั �งอยูใ่นสวนฮวานโฮ หากได ้
มาลองเดนิดแูลว้จะตอ้งลมืการเดนิสะพานแบบเดมิๆไปไดเ้ลยเพราะที�นี�บอกเลยวา่

ไมธ่รรมดาตั �งแตด่ไีซนท์ี�ประหนึ�งงานศลิป์คลา้ยกบัรางรถไฟเหาะ แถมยงัเป็นสกายวอรค์ที�ใหญท่ี�สดุในประเทศเกาหลใีต ้
อกีตา่งหาก ระยะทางเดนิของตวั space walk 333 เมตร ความสงู 25 เมตร  มชีื�อเลน่วา่ "Cloud" เพราะมลีกัษณะเหมอืนเมฆ



ที�กําลงัคลอ้ยตํ�า และสามารถเห็นววิเมอืง อา่วยงักลิและหาดยงักลิ ถอืวา่เป็นแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องเมอืงที�มาแลว้ตอ้ง
โดน

พาทกุทา่นเดนิทางสู ่วดัแฮดง ยงกงุซา ตั �งอยูบ่นชายฝั�งตะวนัออกเฉยีงเหนอื ของ
เมอืงปซูาน เป็นวดัที�สรา้งบนเหลา่โขดหนิรมิชายหาด ที�แตกตา่งไปจากวดัสว่น
ใหญ ่ซึ�งมกัจะสรา้งอยูต่ามเชงิเขา วดัแหง่นี�กอ่ตั �งโดย พระผูย้ ิ�งใหญซ่ึ�งมนีามวา่
พระนาองซโูดซา ซึ�งเป็นที�ปรกึษาของกษัตรยิค์งมนิวงัแหง่โครยอ เมื�อทกุทา่นเดนิ
เทา้เขา้สูว่ดัแหง่นี� จากประตซูุม้มงักรสทีองอรา่ม เดนิผา่นอโุมงคข์นาดเล็ก ไปสู่
บนัไดหนิ 108 ขั �นและโคมไฟหนิ ซึ�งเป็นจดุสําหรับชมววิ และความงดงามของทอ้ง
ทะเลสฟ้ีาคราม กอ่นจะเดนิตอ่ลงไปสูบ่รเิวณซึ�งเป็นที�ประดษิฐานของ พระพทุธรปู
ศกัดิ�สทิธิ�องคส์ดํีา ซึ�งตั �งตระหงา่นอยูบ่นโขดหนิ และมทีอ้งทะเลกวา้งเป็นฉากหลงั
และเมื�อคณุเดนิไปตามสะพานที�ทอดยาว และนําพาคณุเขา้สูบ่รเิวณภายในของวดั

ซึ�งประกอบไปดว้ยวหิารและศาลา ที�เรยีงรายลดหลั�นกนัไปตามโขดหนิ โดยบรเิวณดา้นหนา้ของวหิารหลกั มเีจดยีห์นิสงู 3

ชั �น และสงิโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณข์องความสนุก, ความโกรธ, ความเศรา้ และความสขุ นอกจากนี�ภายในวดั ยงัมอีงค์
เจา้แมก่วนอมิ, พระสงักจัจายนอ์งคส์ทีองอรา่ม, ศาลเจา้ และพทุธสถานอื�นๆ อกีหลายแหง่

ชายหาดแฮอนุแด Haeundae Beach ชายหาดที�สวยที�สดุแหง่หนึ�งในเกาหลใีต ้ ชาย
หาดทรายละเอยีด ยาว 1.5 กโิลเมตร และยงัเป็นสถานที�จัดงานเทศกาลตา่งๆ ตลอดทั �ง
ปี ถกูตั �งชื�อโดยนักปราชญน์ามวา่ ชอย ช ีวอน (Choi Chi-won) ในยคุสมยัของรวง
คช์ลิลา เดนิทางมาที�ชายหาด แลว้ประทบัใจในความสวยงาม จงึเขยีนคําวา่
“Haeundae : แฮอนุแด ” ไวบ้นกําแพงหนิ คนทอ่งถิ�นเลยเรยีกใชช้ื�อนี�เรื�อยมา ชายหาด
แฮอนุแดมคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ครอบคลมุพื�นที�กวา่ 58,400 ตารางเมตร

ตลาดแฮอนุแด เป็นถนนเล็กๆ ที�มรีา้นอาหารเปิดขายกนัตั �งแตเ่ชา้เรื�อยไปจนถงึเที�ยง
คนื ปัจจบุนัยา่น ตลาดแฮอนุแด มกีารกอ่สรา้งถนน และอาคารใหม่ๆ  เกดิขึ�นมากมาย
เพื�อรองรับนักทอ่งเที�ยวจากทั�วโลก เรยีกวา่ ยิ�งดกึ ยิ�งคกึคกั ถงึแมว้า่ความเจรญิจะราย
ลอ้มเขา้มามากมาย แตค่วามน่าสนใจของตลาดแบบดั �งเดมิ ตลาด Haeundae

Traditional Market กย็งัมเีสน่หม์าจนถงึทกุวนันี� อาหารแนะนํา ของทอด โอเดง้เสยีบไม ้
ขา้วหอ่สาหรา่ย และตอ๊กโบก ีเป็นถนนสายอาหารแบบดั �งเดมิที�อยูคู่ก่บัชายหาด
Haeundae  (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั)

ที�พกั  Toyoko Inn Busan Haeundae2 หรอื
เทยีบเทา่

รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรมที�พัก เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี

พาทา่นสมัผัสประสบการณใ์หม ่กบัการนั�งสกายแคปซลู บนรางรถไฟลอยฟ้า เลยีบ
ทะเลแฮอนุแด เมอืงทา่อนัดบั1ของประเทศเกาหลใีต ้ตวัแคปซลูหนึ�งคนัจะนั�งได ้4ทา่น
แตล่ะแคปซลูกจ็ะมสีสีนัสดใส นํ�าเงนิ แดง เหลอืง เขยีว แลน่สลบัๆกนัไป สสีวยตดักบั
ทอ้งฟ้า แลน่คูข่นานกบัรถไฟชมทะเลดา้นลา่ง ระหวา่งนั�งในแคปซลูทา่นจะไดช้มววิ
เมอืงปซูานไดท้ั �งซา้ยและขวา แคปซลูจะแลน่ชา้ๆใหเ้ราไปชื�นชมความงาม ของววิ
ทะเล และววิตวัเมอืง ถอืวา่เป็นที�เที�ยวเปิดใหมล่า่สดุ ที�น่าไปเที�ยวมากๆเลยทเีดยีว

พาทา่นเที�ยวชายหาดสะพานควงัอนัร ีเป็นสะพาน2ชั �นขา้มทะเล ที�สดุอลงัการของปู
ซาน เมอืงทา่อนัดบั1ของประเทศเกาหลใีต ้ความยาวของสะพาน 6500 เมตร ถอืเป็น
สะพานที�ยาวเป็นอนัดบั2 ของประเทศ รองจากสะพานอนิชอน เปิดใชง้านเมื�อปี2002



ตอ้นรับการเป็นเจา้ภาพ Asian Games ชายหาดเป็นทรายขาวละเอยีด นํ�าทะเลสสีวย ววิงดงาม รวมถงึรา้นกาแฟ คาเฟ่น่า
รักๆ ใหท้า่นไดเ้ชคอนิ ถา่ยรปู

พาทกุทา่นเดนิทางสู ่Gamcheon Culture Village (หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน) เป็นหมู่
บา้นที�เกดิจากการตั �งรกราก ยา้ยถิ�นฐานของชาวเกาหล ีซึ�งหนภียัจากสงครามเกาหลี
ในระหวา่งปี ค.ศ. 1950 -1953 และอาศยัอยูจ่นถงึปัจจบุนั ดว้ยลกัษณะการสรา้ง
บา้นเรอืนผา่นถนนทกุสาย ที�เรยีงรายไปตามแนวภเูขา จนเป็นขั �นบนัไดที�เป็นระเบยีบ
และดสูวยงามแปลกตา ไปกบัสสีนัที�สลบัไปมาของตวับา้นและหลงัคา จงึกลายเป็น
เอกลกัษณสํ์าคญัของหมูบ่า้นแหง่นี� จนไดรั้บฉายาวา่ “มาชปิูกชแูหง่ปซูาน” (Machu

Picchu of Busan) ในปี ค.ศ. 2015 นอกเหนอืไปจากความสวยงามแปลกตา ของหมูบ่า้น
แหง่นี�แลว้ ภายในหมูบ่า้นยงัมสีถานที� และสิ�งอํานวยความสะดวก ซึ�งทําใหค้ณุ
เพลดิเพลนิ ไปกบัการเดนิทอ่งเที�ยวภายในหมูบ่า้น ไดแ้ก ่พพิธิภณัฑข์นาดเล็ก, รา้น
ศลิปะ, รา้นขายของที�ระลกึ, คาเฟ่, รา้นกาแฟ, รา้นอาหารหลากหลายประเภท และอื�นๆ
อกีมากมาย

(อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)

นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ตลาดตลาดวอลค์กิ�งสตรทีนัมโพดง (Nampodong) แหลง่ชอ้ปเมอืงปซูาน แหลง่ชอ้ปปิ�งอนัดบัตน้ๆที�
ขาชอ้ปแหลกทั �งหลายรูจั้กกนัเป็นอยา่งด ีเพราะยา่นนี�ถอืเป็นศนูยร์วมแฟชั�นชั �นน าของหนุ่มสาวปซูาน และนักทอ่งเที�ยว
เลยกว็า่ได ้หากอยากดเูทรนดก์ารแตง่ตวั เหลส่าวหนา้เดง้ หรอืจะมองหนุ่มหนา้ใส มาที�นี�รับรองวา่ไมผ่ดิหวงัแน่คะ่ ถา้จะ
ใหเ้ปรยีบกค็ลา้ยๆกบัยา่นสยามของบา้นเรานั�นเอง รวมถงึอาหารฟดูสตรที อาหารทอ้งถิ�นตา่งๆอกีเพยีบ

โปรแกรมพเิศษชว่งซากรุะบานเทา่น ั�น พาทกุทา่นชมซากรุะ ณ เมอืงจนิแฮ” เป็นเทศกาลดอกซากรุะที� “ใหญท่ี�สดุ” ใน
ประเทศเกาหลใีต ้จนิแฮ เป็นเมอืงเล็กๆ ที�หากวา่มาเที�ยวที�นี� กจ็ะพบซากรุะบานเต็มไปหมดทกุแหง่หน เพราะมกีวา่
220,000 ตน้ ดอกซากรุะเกาหล ีหรอื Cherry Blossom นั�น จรงิๆ แลว้ในภาษาเกาหลจีะเรยีกวา่ ดอกพ็อตโกต จะมรีะยะเวลา
ที� "บานเต็มที�" ประมาณ 5-7 วนั หลงัจากวนัที� "เริ�มบาน" และจะคงอยูใ่หช้มนานสดุไมเ่กนิประมาณ 1 สปัดาห ์หลงัจาก
บานเต็มที� หลงัจากนั�น กจ็ะเริ�มรว่งไปตามสภาพอากาศ (ขอสงวนสทิธิ� พาเดนิทางชมในชว่งที�ซากรุะบานเทา่นั�น ขึ�นอยูก่บั
บรษัิทจัดโปรแกรม)

พาทา่นเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศ สนามบนิกมิแฮ / แทกู (ไฟลท์บนิ  / เวลาบนิ  สงวนสทิธิ�ตามความเหมาะสมขึ�น
อยูก่บับรษัิท)

พาทา่นลิ�มรสเมนูพเิศษ ซปุไกท่ะเลสวรรค ์ที�ผสมผสานความเป็นทอ้งทะเลของเกาะเชจ ูเขา้กบัเรื�อง
สขุภาพที�แข็งแรงนั�นกค็อืซปุไกนั่�นเอง เมนูนี�จงึเปรยีบดงัเมนูจากสวรรคเ์ลยทเีดยีว สว่นประกอบ
หลกัๆ จะเป็นไกท่ี�ตม้ดว้ยสมนุไพรจนเปื�อย และเพิ�มซฟีู้ดตามฤดกูาลเขา้ไป ทําใหนํ้�าซปุอรอ่ย หวาน
กลมกลอ่มไมเ่หมอืนใคร เสริฟทา่นพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครื�องเคยีงตา่งๆ เชน่กมิจ ิสาหรา่ย หวั
ไชเทา้

ที�พกั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรอืเทยีบเทา่



รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรมที�พัก เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี

พาทา่นไปถา่ยรปูกบัความสดใสของถนนสายรุง้บนเกาะเชจ ูเป็นถนนเลยีบชายทะเล
ดา้นเหนอืของเกาะ เป็นไอเดยีศลิปะที�ดมีากๆ เพราะมกีารทาสบีนแทง่หนิที�เอาไวก้ั �น
ชายทะเลแบบสลบัสแีนวสายรุง้ ยาวตลอดเสน้ทาง ทําใหเ้กดิสสีนัที�ดงึดดูใหใ้ครๆที�
ผา่นไปมาตรงนี�อดไมไ่ด ้ที�จะแวะลงมาถา่ยรปูสรา้งสสีนั ไมว่า่จะเป็นแอคชั�นทา่งนั�ง
ทา่เดนิ หรอืครเีอทแอคชั�นสนุกๆไดม้ากมาย

จากนั�นพาทา่นไปรูจั้กกบั สมนุไพรที�มชี ื�อเสยีงของประเทศเกาหลใีต ้Red Pine Oil

หรอื นํ�ามนัสนเข็มแดง ตามตําหรับยาโบราณสมยัราชวงศโ์ชซอน ที�ถกูบนัทกึไวเ้ป็น
ลายลกัษณอ์กัษร ปัจจบุนัไดนํ้ามาสกดัดว้ยวธิทีี�ทนัสมยัดงึสรรพคณุที�ดทีี�สดุออกมา
ในรปูแบบที�ทานไดง้า่ย และบํารงุสขุภาพไดด้ทีี�สดุ นํ�ามนัสนเข็มแดงมสีรรพคณุชว่ย
ในการทําความสะอาดระบบหลอดเลอืด เคลยีรห์ลอดเลอืดที�อดุตนั ลดคลอเลสเต
อรอล ความดนั เบาหวาน ป้องกนัเสน้เลอืด ตบี แตก ตนั อกีทั �งยงัชว่ยใหก้าร
ผอ่นคลาย หลบัสนทิมากขึ�น ผวิพรรณดมูสีขุภาพด ีรับประทานเป็นประจํา รา่งกาย
แข็งแรงขึ�นตามลําดบั

พาทา่นเขา้ชมและเลอืกซื�อชดุเครื�องนอนเพื�อสขุภาพอนัดบัหนึ�งของประเทศเกาหลี
ใต ้Sesa Living ที�ใชเ้สน้ใยในการถกัทอถงึ 15400 เสน้ กนัไรฝุ่ นได1้00% มกีารใชห้ยก

ในการทําเสน้ใย จงึมคีณุสมบตัใินเรื�องของการบําบดัขณะนอนหลบั ซึ�งเนื�อผา้จะมสีมัผัส
ที�นุ่ม ลื�น ไมม่เีสยีงดงัเมื�อขยบัตวั และยงัปรับอณุหภมูทิี�คงที�ใหร้า่งกายขณะนอนหลบั
พักผอ่นอกีดว้ย และโชวร์มูแหง่นี�สามารถคนืภาษีใหก้บันักทอ่งเที�ยวอกีดว้ย

พาทา่นรับประทานเมนูทอ้งถิ�นประจําเกาะเชจ ูชอ้ป-จัก-ปยอ-กกุ คอืตม้ซปุซี�โครงหมู
สมยักอ่นเกาะเชจเูลี�ยงหมแูทบจะทกุครัวเรอืน ซี�โครงของหมจูะถกูนํามาทําซปุ ดว้ย
นําซ้ปุที�ไมเ่หมอืนใคร เพราะจะเป็นซปุขน้เหนยีวเล็กนอ้ย เพราะสตูรเฉพาะที�จะใสข่า้วเม
มลิลงไปดว้ย จงึมรีสชาตทิี�เขม้ขน้ เนื�อหมจูะนุ่ม รอ่นจากกระดกู ละมนุมากๆ เสรฟิทา่น
พรอ้มขา้วสวย และเครื�องเคยีงตามฤดกูาล

พาทา่นทอ่งเที�ยวชายหาดขึ�นชื�อบนเกาะเชจ ู"อโีฮเทอ"ู นอกจากความสวยงามของทอ้งทะเล คาเฟ่น่ารักๆตา่งๆแลว้ ยงัมี
สญัลกัษณท์ี�มองลงมาจากเครื�องบนิจะเห็นทนัททีี�ถงึเกาะเชจ ูนั�นกค็อืประภาคารรปูมา้สขีาว และสแีดง มา้ถอืวา่เป็นสตัว์
ประจําเกาะเชจ ูและใครๆที�มาเที�ยวกน็ยิมมาถา่ยรปูและเชคอนิกนัที�นี�เสมอ

จากนั�นพาทา่นเดนิทางสู ่Supermarket หรอืที�นักทอ่งเที�ยวเรยีกกนัวา่ "รา้นละลายเงนิ
วอน" ที�นี�มขีนม ของฝาก ของพื�นเมอืงเกาหลทีี�ข ึ�นชื�อ ใครๆมาตอ้งมตีดิไมต้ดิมอืกลบัไป
อาทเิชน่ ขนมชื�อดงัตา่งๆ ชอ้คโกแลตหลายหลายรสชาต ิสาหรา่ยนานาชนดิ รามยอน
กมิจ ิรวมไปถงึของใชใ้นครัวเรอืน เชน่ กระทะ ตะเกยีบ ถว้ยขา้ว ซอสปรงุรส วุน้เสน้ รวม
ถงึของฝากของที�ระลกึมใีหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อมากมาย เหมอืนเอาเงนิวอนมากละลายกนั
อยา่งเพลดิเพลนิและไมต่อ้งกลวัวา่จะใสก่ระเป๋าไมพ่อ เพราะที�นี�พรอ้มบรกิารบรรจกุลอ่ง
ตามเงื�อนไขของรา้นดว้ย

พาทา่นชอ้ปปี�งสนิคา้ปลอดภาษี เครื�องสําอางคเ์กาหลแีละตา่งประเทศ สนิคา้แบรนดเ์นม ราคาถกูมาก



จากนั�นพาทกุทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปปิ�งในตวัเมอืงแหง่เกาะเชจ ูมโีซนใตด้นิ
และโซนวอคกิ�งสตรที ซึ�งถอืวา่เป็นแหลง่รวมสนิคา้ยอดฮติ ตดิเทรนด ์ไมว่า่จะ
เป็นแบรนดท์อ้งถิ�นเกาหล ีแบรนดส์ปอรต์กฬีาดงัๆ ทั �งแฟชั�นเสื�อผา้ หมวก
กระเป๋า รองเทา้ เครื�องสําอางค ์และยงัมสีตรทีฟู้ด ขนม คาเฟ่ตา่งๆอกีดว้ย

ถงึเวลาอนัสมควรพาทกุทา่นเดนิทางกลบัประเทศไทย โดยมเีจา้หนา้คอยดแูล
ขั �นตอนการเชคอนิ ตั�วเครื�องบนิ และอํานวยความสะดวก เพื�อสง่ทกุทา่นกลบัดว้ยความสวสัดภิาพ และความประทบัใจ

22.35  - 02.00 นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเที�ยวบนิที� 7C2243 ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ

อตัราคา่บรกิารWow Jeju Busan Pohang Spring

พเีรยีตเดนิทาง

ราคาเร ิ�ม
ตน้

(จาํนวน
จาํกดั)

ราคาปกติ
พกัเดี�ยว
เพิ�ม

มนีาคม : 6-10 30,999.- 35,999.-

7,00
0.-

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

31,999.- 36,999.-

มนีาคม :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.-



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

33,999.- 38,999.-

มนีาคม : 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.-

มนีาคม :27-31 35,999.- 40,999.-
มนีาคม : 28-1 เม.ย. ,27-1พ.ค. ,28-2พ.ค. 36,999.- 41,999.-
มนีาคม : 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 ( ไมเ่กนิ 2 ปี) = 5,000.-      จอยกรุป๊ (ไมใ่ชต้ ั�วเครื�อง)

=12,000.-
ราคาเร ิ�มตน้ ราคาโปรโมชนัมจีาํนวนจาํกดั ปรบัราคาขึ�นเมื�อถกู

จองเต็ม

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไข
การลงทะเบยีน K-ETA ผูเ้ดนิทางสามารถทําไดเ้อง หรอืใหท้างบรษัิทดําเนนิการใหต้ามโปรโมชั�นของโปรแกรมทวัร์

1. การสํารองที�นั�ง

- สามารถจองดว้ยตนเองผา่นระบบ โดยเลอืกวนัเดนิทาง จํานวนผูเ้ดนิทาง ประเภทหอ้งพักใหถ้กูตอ้ง
- หลงัจากนั�นเจา้หนา้ที�จะสง่ Invoice ใหท้า่น หากไมม่กีารชาํระตามดวิเดท การจองจะถกูยกเลกิอตัโนมตั ิและเมื�อจอง
ใหมไ่มม่ทีี�นั�ง หรอืราคาปรับขึ�น จะไมส่ามารถใชข้อ้มลูการจองเดมิได ้
- การมดัจํา ชาํระที�นั�งละ 5000 บาท และชาํระสว่นที�เหลอื กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30-45 วนั หรอืตามดวิเดทของ Invoice

สําหรับราคาปกติ
- กรณีราคาโปรโมชั�นพเิศษ จองกอ่นเดนิทางตํ�ากวา่ 15 วนั ชว่งเทศกาล หยดุยาว  ตอ้งชาํระเต็มจํานวนเทา่นั�น
- สําหรับกรุป๊เหมา ไมส่ามารถใชร้าคาโปรโมชั�นได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ที�ออกบคุกิ�งใหเ้ทา่นั�น
- หากไมช่าํระสว่นที�เหลอืตามกําหนด ที�นั�งจะถกูยกเลกิ และไมส่ามารถขอรฟัีนเงนิมดัจําคนืไดท้กุกรณี
- หลงัจากชาํระเงนิ มดัจํา/ชาํระเต็มจํานวน ทา่นตอ้งกรอกขอ้มลูผูเ้ดนิทางเป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอรต์ดว้ย
ตนเองใหถ้กูตอ้ง หากระบบออกตั�วแลว้ การแกไ้ขจะมคีา่ใชจ้า่ยจากสายการบนิ
- การเดนิทางเขา้เกาหล ีหากไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไมส่ามารถรฟัีนไดท้กุกรณี



- ราคานี�สําหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นั�น หากเป็นตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม 3000 บาท และตอ้งทําตามเงื�อนไขการเขา้ประเทศ
เกาหลใีต ้

2. การยกเลกิการเดนิทาง

- ยกเลกิการจองไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวนัเดนิทาง Refund ได ้100% ของยอดที�ชาํระแลว้
- ยกเลกิการจองไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั กอ่นวนัเดนิทาง Refund ได ้50% ของยอดที�ชาํระแลว้
- ยกเลกิการจองนอ้ยกวา่ 15 วนั กอ่นวนัเดนิทาง ไมส่ามารถ Refund ได ้
- ยกเลกิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ ภยัธรรมชาต ิโรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ตห่กัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ ๆ
- ราคาโปรโมชั�น/แคมเปญ/อเีวน้ทต์า่งๆ ไมส่ามารถยกเลกิ/Refund ไดท้กุกรณี
- ชว่งเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไมส่ามารถยกเลกิ/เปลี�ยนชื�อ/Refund ไดท้กุกรณี

การบรกิารที�บรษัิทจัดการให ้:

ลงทะเบยีน K-ETA เราเป็นตวัแทนลงทะเบยีนตามขอ้มลูที�ทา่นใหม้า หากไมผ่า่นหรอืไมไ่ดรั้บการอนุมตั ิไมส่ามารถเรยีก
รอ้งคนืเงนิและคา่บรกิารได ้หรอืหากทา่นเขา้เกาหลแีลว้ ไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง กไ็มส่ามารถเรยีกรอ้งคนืเงนิไดเ้ชน่
กนั ***คา่สมคัรและบรกิาร 320-500 บาท

ราคานี�รวม

คา่ตั�วเครื�องบนิ ตามที�ระบใุนรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ
คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที�มี
คา่อาหารทกุมื�อ ตามที�ระบใุนรายการ / คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ
คา่ที�พักระดบัมาตรฐาน จํานวนคนืตามระบใุนโปรแกรม (หอ้งพัก2-3ทา่น)

คา่ที�พักระดบัมาตรฐาน 3 คนื (พักหอ้งละ 2-3ทา่น)*พักเดี�ยวจะม ีSingle Charge

คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ / คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก.

คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง นําทา่นทอ่งเที�ยวตลอดรายการในตา่งประเทศ(ขอสงวนสทิธิ�หวัหนา้ทวัรไ์มบ่นิขึ�นไป
พรอ้มกรุป๊ทวัร)์
คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์

ราคานี�ไมร่วม

คา่บรกิาร (Service Charge) 1,500 บาท หรอื 50,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทรปิ
คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว (ผูเ้ดนิทางตอ้งยื�นดว้ยตนเองเทา่นั�น)

คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�เกนิจากสายการบนิกําหนด (15กก.)

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่มนิบิารโ์รงแรม, คา่ซกัรดี, คา่อาหารและเครื�องดื�มนอกเหนอืรายการทวัร์
คา่รถ คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที�กําหนดเทา่นั�น หากขึ�นไมท่นัตอ้งรับผดิชอบคา่เดนิทางตาม
คณะดว้ยตนเอง)

คา่อาหารตามหลกัศาสนาที�นอกเหนอืรายการทวัร ์(ลกูคา้ตอ้งเตรยีมมาเอง)

คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรปูแบบ)

คา่ปรับ หรอืคา่ธรรมเนยีมหากไมส่ามารถผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง
คา่ตรวจโควดิทกุที� (ถา้ม)ี

**ต ั�งแตว่นัที� 1ตลุาคม65 ประเทศเกาหลใีตป้ระกาศยกเลกิการตรวจโควดิ ท ั�งกอ่น-เขา้ประเทศแลว้
และไมจ่าํเป็นตอ้งแสดงผลวคัซนี แตจ่ะตอ้งทาํการลงทะเบยีน K-ETA กอ่นเดนิทาง รอผลอนมุตั ิ10-14 วนั

1. การผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง

หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหล ีไมส่ามารถ Refund ไดท้กุกรณี
เพื�อเป็นการคดักรองตามคําขอความรว่มมอืจากแลนดเ์กาหล ีที�ถกูตกัเตอืนจากกองตรวจคนเขา้เมอืงเกาหลใีตเ้รื�องผู ้
แอบแฝงมาเป็นนักทอ่งเที�ยว แตไ่ดห้ลบหนไีปดว้ยจดุประสงคอ์ื�น เชน่ไปทํางาน แรงงานผดิกฏหมาย จงึจะมกีารสุม่ตรวจ
และเกบ็เงนิประกนัการเดนิทางวา่ผูเ้ดนิทางตอ้งไปทอ่งเที�ยวพรอ้มคณะและเดนิทางกลบัประเทศไทยพรอ้มคณะเทา่นั�น
เป็นจํานวนเงนิ 10,000 บาท หรอื 350,000 วอน หากผูเ้ดนิทางไป-กลบัถกูตอ้งตามเงื�อนไข จะไดรั้บเงนิประกนัคนืเต็ม
จํานวนทนัท ีแตห่ากผูเ้ดนิทางผดิตอ่เงื�อนไข หรอืไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งไทย-เกาหล ีจะถกูรบิเงนิประกนัเต็ม
จํานวนเพื�อนํามาชาํระคา่ปรับ คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น ดงันั�นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืไดท้กุกรณี
หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมอืงเกาหลใีต ้บรษัิทไมม่อํีานาจใดๆ หรอืสว่นเกี�ยวขอ้งใดๆ ผูเ้ดนิทางตอ้งจัดการ
เอกสารสว่นตวั เที�ยวบนิ และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆที�เกดิขึ�นเองทั �งหมด



2. หมายเหตุ

กรณุาอา่นและทําความเขา้ใจขอ้ตกลงดา้นลา่งโดยละเอยีดกอ่นทําการจองทกุครั �งุ

1.หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน (หากหนังสอืเดนิทางเหลอืนอ้ยกวา่ 6 เดอืนทําใหไ้มส่ามารถ
เดนิทางได ้อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทและไมส่ามารถ Refund คา่ทวัรไ์ด)้

2.การเดนิทางตอ้งมผีูเ้ดนิทาง ขั �นตํ�า 20 ทา่น (ผูใ้หญ)่ หากจํานวนไมค่รบจะถกูยกเลกิ และแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย
5 วนั สามารถ Refundไดเ้ต็มจํานวน สําหรับกรุป๊เหมา ไมส่ามารถใชร้าคาโปรโมชั�นได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ที�ออกบคุกิ�งใหเ้ทา่
นั�น
3.บรษัิทมสีทิธิ�ในการ ปรับเปลี�ยนเที�ยวบนิ เสน้ทางบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเที�ยว ไดต้ามความเหมาะสม
โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั
4.บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิทั �งไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
5.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื�อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้
6.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี�เกดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเที�ยวเอง
7.ตั�วเครื�องบนิเป็นตั�วราคาพเิศษ กรณีที�ทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะทั �งขาไป-ขากลบั ไมว่า่จากเหตใุดๆ ไมส่ามารถ
เปลี�ยนแปลงวนั/ชื�อ หรอืยกเลกิคนืเงนิได ้
8.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่
จลาจล ภยัธรรมชาติ และโรคระบาด หรอืกรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั �งจากไทยและตา่งประเทศซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ
9.คา่เดนิทางภายในประเทศไทย อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท หากไมม่ั�นใจ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�กอ่นเพื�อ
ยนืยนัเวลา และการเปลี�ยนแปลงจากเหตสุดุวสิยัดงัขอ้ดา้นบน กอ็ยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ เชน่กนั ไม่
สามารถนํามาเรยีกรอ้งคนืไดท้กุกรณี
10.ขอสงวนสทิธิ�หอ้งพักสําหรับผูท้ี�ไมเ่ดนิทาง ไมส่ามารถ Refund หรอืใหผู้อ้ ื�นใชส้ทิธิ�แทนไดท้กุกรณี
11.หอ้งพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ�งบรษัิทไมส่ามารถการันตี ทําไดเ้พยีงรเีควสใหไ้ดเ้ทา่นั�น ทั �งนี�
ข ึ�นอยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจั้ดการให ้
12.มคัคเุทศก์ พนักงาน หวัหนา้ทวัร์ ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิททั �งสิ�น เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นั�น
13.ทางคณะทวัรไ์มม่อํีานาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมอืงและทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางจากสนามบนิหลงั
เวลาเครื�องลงประมาณ 1 ชั�วโมง หากทา่นไมม่าแสดงตนถอืวา่สละสทิธิ�ในการรว่มเดนิทาง หากทา่นลา่ชา้ในการผา่นดา่น
ตรวจคนเขา้เมอืง ตอ้งรับผดิชอบการเดนิทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรอืรฟัีน
คา่ทวัร/์คา่อาหารที�ไมไ่ดเ้ขา้รว่มกบัทางทวัรท์กุกรณี
13.หากทา่นมคีวามประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์อ่งเที�ยว ตอ้งยนิยอมใหท้างแลนดป์รับ 5,000 บาทตอ่วนั เพื�อ
รักษาตั�วขากลบั มเิชน่นั�นถอืวา่ทา่นสละสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางทนัท ีและไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืไดภ้ายหลงั
14.ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามที�โปรแกรมกําหนด ตอ้งยนิยอมใหท้างแลนดป์รับรา้นละ 3,000 บาท เพื�อ
ความเป็นระบบ และถกูตอ้งตามเงื�อนไขทอ่งเที�ยวที�ทา่นไดซ้ื�อมา

เมื�อทา่นตกลงจองชาํระเงนิไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯจะถอืวา่
ทา่นไดย้นิยอม

และยอมรับในขอ้กําหนด เงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั �งหมด


