
 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 25 มีนำคม - 15 เมษำยน  2563  

โปรแกรมเดินทาง 
 ฮลัโหล คติตี ้เจจ ู– พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค – น ้าตกชอนจยีอน - ภูเขาซองอคั - วดัซนับงัซา - รา้นน ้ามนัสน 

ทุ่งดอกยเูช หรอืทุ่งดอกเรป – หมู่บา้นวฒันธรรมซองอบึ - ชายหาดควงัชกิ ี- ยอดเขาซองซานอลิจุลบง - พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า 

ชมซากุระบาน ณ เมอืงจนิแฮ / สะพานเดนิทะเล&นัง่กระเชา้ลอยฟ้า - หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน - วดัแฮดอง ยงกุงซา  

เอเปค เฮา้ส ์- ปซูานทาวเวอร ์- ถนนชอ้ปป้ิง นมัโพดง - รา้นคา้สมุนไพร+รา้นละลายเงนิวอน - ศูนยเ์ครื่องส าอางค ์

  ศูนยโ์สม - ล๊อตเต ้ดวิตีฟ้ร ี- ออกจากสนามบนิเจจ ู- สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 



 

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวขึ้นเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ์ และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑ์ดงักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้น ำถุงขึ้นไปเพียงใบ

เดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑ์ของสดท่ีท ำจำกสัตวไ์ม่ว่ำเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ให้น ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกัน

โรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

 

 

 

22.00-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริเวณชัน้ 4 ชัน้ผู้โดยสารขาออก 

เคาน์เตอร์สายการบิน  JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน F ใกล้ประตูทางเข้า 

หมายเลข 3 โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร 

 

02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2244 เป็นสาย

การบนิโลว์คอสอนัดบั 1 ของประเทศเกาหลใีต้ สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่น่าประทบัใจ พร้อมทัง้ภาพ 

ลกัษณ์ทีด่ ีโดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื่อดงัของเกาหล ีสายการบนิเจจูเป็นสายการบนิชัน้น าทีพ่ฒันาไดอ้ย่าง

รวดเร็วที่สุดในประเทศเกาหลใีต้ หลงัจากการก่อตัง้เมื่อปี 2005 ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยการปรบัปรุง

ราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลูกคา้ตามค าเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีารปฏริูปธุรกจิทางกา บนิอย่างต่อเนื่องอกีดว้ย สายการบนิเจจไูดท้ าใหก้ารท่องเทีย่ว

เป็นที่แพร่หลายจนประสบความส าเรจ็ ซึ่งก่อนหน้านัน้ไม่เคยน าวธิเีหล่านี้มาปฏิบตัิจนท าใหป้ระเทศเกาหลใีต้กลายเป็นประเทศท่องเที่ยวได้ มี

เสน้ทางบนิมากกว่า 67 แห่งในเมอืงส าคญัๆ เครื่องบนิ B737-800ของสายการบนิเจจู ได้รบัการยอมรบัจากทัว่โลกในด้านความปลอดภัยและ

สมรรถภาพเป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ากทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ 

 

09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ูเป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 ของเกาหลีใต ้รอง

จากท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ได้ถูกจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลทห์รอืการจราจรบนทอ้งฟ้า

เยอะทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบั

เวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาท่านเดนิทางสู่ เมอืง

มรดกโลก เกาะเชจ ูที่องค์การ UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ทางธรรมชาติ

แห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเป็นเกาะที่

เกดิใหม่จากภูเขาไฟทีด่บัแลว้         

           อาหารกลางวนั พร้อมเสิรฟ์ด้วยเมนู จิมดกั ไก่อบซีอ๊ิว (1) เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่
ชิน้โต วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคล้ากบัซอสสูตรเฉพาะ เสริฟ์พรอ้มข้าวสวย
รอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 
 
 

วนัแรก   พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู (7C) - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

 

วนัท่ีสอง   เดินทางถึงสนามบินเจจ ู- ฮลัโหลคิตต้ี เจจ ู- พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค - น ้าตกชอนจียอน - ภเูขาซองอคั - วดัซนับงัซา 

 



 

 
 

   พาท่ านมุ่ งหน้าสู่  ฮัลโหลคิตต้ี  (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถานที่จ ัดแสดงเรื่องราว
เกี่ยวกบัคติตี้ หลากหลายเวอร์ชัน่ รวมทัง้สิง่ของเครื่องใชท้ีเ่ป็นคติตี้ทัง้หมดรวบรวมไวท้ีน่ี่ พร้อมเรื่องราว
และประวตัคิวามเป็นมา ภายในมรีา้นขายของทีร่ะลกึน่ารกัๆ มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อติดไมต้ดิมอื เช่น ที่
คาดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และชอ็คโกแลต รบัรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน อกีทัง้ยงั คติตี้คา
เฟ่ต์ ซึ่งเป็นรา้นกาแฟตกแต่งอย่างน่ารกัเหมาะส าหรบัถ่ายภาพ ภายในรา้นมจี าหน่ายเค้กหลายรสชาต ิไอ
ศรมีโยเกริต์และกาแฟ รสชาตอิร่อยทีไ่ม่ควรพลาด 

 

    พาท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจากธรรมชาต ิท าใหเ้ป็น
ที่ปลูกชาเขยีวคุณภาพสูง ที่ส่งผลิตภัณฑ์ชาเขยีวส่งออกไปขายทัว่โลก เป็นสถานที่จดัแสดงประวตัิและ
วฒันธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพ
เยี่ยมเหมาะส าหรบัซื้อเป็นของฝาก มคีุก้กี้ชาเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่นมาส์กหน้าชาเขยีว และแชมพู เป็นต้น 
ภายในยงัมคีาเฟ่ทจี าหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ไอศรมีชาเขยีวและโรลชาเขยีวทีคุ่ณไม่ควรพลาด  ภายใน
ยงัประกอบไปดว้ยหอชมววิซึง่นักท่องเทีย่วจะไดส้มัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกาหลี
ใต ้รวมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

 
   จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ น ้าตกชอนจียอน (CHOENJIYEON FALL) น ้าตกที่ไหลลงจากหน้าผาหินนี้
ท่านสามารถมองและจนิตนาการเหน็ออกเป็นรูปต่างๆ ท าใหเ้กดิเสยีงราวกบัฟ้าคะนอง สายน ้าตกไหลลงสู่
แอ่งน ้ารวมกบัแสงสะทอ้นเปรยีบไดก้บัการรวมทัง้ผนืฟ้าและพืน้ดนิเขา้ดว้ยกนั ดว้ยความงดงามนี้ ท าใหเ้ป็น
สถานทีย่อดนิยมของนักท่องเทีย่ว เพื่อถ่ายภาพ โดยมนี ้าตกซอนจยีอนเป็นฉากหลงัภาพถ่ายทีส่วยงาม 
 
       พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟที่สวยงามอีก 1 ลูกบนเกาะเชจ ู

สามารถชมววิทอ้งทะเล ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มชีายหาดหนิรมิทะเล ชายหาด
ทีน่ี่จะไม่ไดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสดี า น ้าทะเลสดี าแปลกตา เป็นจุดด าน ้ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ 
ตรงฐานภูเขา จะมชี่องที่ทหารญี่ปุ่ นบงัคบัให้คนเกาหลขีุดเจาะไว้ตัง้แต่สมยัสงครามโลก เพื่อเอาไว้จอดเรอื
แอบซ่อนไวส้ าหรบัท าลายเรอืของอเมรกิา โดยท าเป็นเรอืตดิระเบดิแลว้พุ่งชนแบบพลชีพี ก่อนน้ีเปิดใหเ้ขา้ชม 
แต่มเีหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมา เลยปิดไม่ให้เขา้ชมอีกเลย และยงัเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าเรื่อง "แดจงักมึ"
ตอนทีถู่กเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลใีต ้ส าหรบัใครทีช่ื่นชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงต้อง
ฟินกบัหอยเป๋าฮือ้สุดขึน้ชื่อ 
        จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) วดั

แห่งนี้ตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเลระหว่างทางขึ้นท่านจะได้ยินเสยีงพระสวดมนต์ ภายในวดัจะ

ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระประธานที่มีความศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านบน

เกาะเชจู และชาวเกาหลใีต้ทีน่ับถอืศาสนาพุทธ และรปูปั้นเจา้แม่กวนอมิซึ่งหนัหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้

ยงัมรีปูปัน้พระสงักจัจายน์ ซึ่งหากไดลู้บพุงกจ็ะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบัวถิกีารท าบุญของชาวเกาหลี

ใตท้ีแ่ตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆเ์พื่อความอุดมสมบูรณ์ 

ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะได้ชื่นชมกบัววิทะเลที่สวยงามของ

แหลมมงักรทีย่ื่นออกมาสู่มหาสมุทร 



 

 
            อาหารเยน็ พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซมักยอ็บซลั (2) เป็นอาหารทีเ่ป็นทีน่ิยมของชาวเกาหล ีโดยการน าหมสูามชัน้ไปย่างบนแผ่นโลหะที่

ถูกเผาจนรอ้น ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ามนังา ถงึแมว้่า

ซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีสุ่ดแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมส่ีวนผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถงึรสชาติแลว้ นับว่าพลาดไม่ได้

เลย 

น าเข้าพกัท่ี Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม (3) อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยขา้วสวย ข้าวต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กิมจ ิ(ผกัดองเกาหลี)  

ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ 

แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

      จากนัน้พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน ้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัย 
   มากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลอืด  
   ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย เพื่อเพิม่ภูมติ้านทานและท าใหอ้ายุ 
   ยนืแบบชาวเกาหลี ซึ่งก าลังเป็นสิ่งที่ได้รบัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก และยงัมี 
   ผลติภณัฑต์่างๆ ทีท่ าจากสนเขม็แดงซึง่เป็นสนิคา้ยอดนิยมส าหรบัคนเกาหลแีละนักท่องเทีย่ว 
 
       จากนัน้พาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป (YUCHAE FLOWER) ดอกเรปถือเป็นสญัลกัษณ์ของ

เกาะเชจู “ยูแช  หรอื “เรป หรอื เรปซีด (Rapeseed)” มชีื่อเรยีกทางการเป็นภาษาองักฤษว่า “คาโนล่า มี
ดอกสเีหลอืงประกอบดว้ยกลบีดอก 4 กลบี พบบนเกาะเชจูโดยเริม่ในเดอืนกุมภาพนัธ ์- พฤษภาคม ของทุก
ปี ทุ่งดอกเรปออกดอกบานสะพรัง่เหลอืงอร่ามเตม็เนินเขา เป็นววิธรรมชาตทิีส่วยงามเหมาะส าหรบัเกบ็รูป
ความประทบัใจเป็นความทรงจ า (ปรมิาณของดอกเรปบานอาจขึน้อยู่กบัภูมอิากาศค่ะ) 
 

    จากนัน้พาท่านเยีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้านแห่งนี้ 

   ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ทีย่งัมชีาวบา้นอาศยั 

   อยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบ้านทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมูลมา้ เป็นตวัยดึก้อนหนิและก้อนอฐิเขา้ 

   ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับา้น ถ้าท่านเคยมาเทีย่วเกาหลใีต้แลว้เคยเหน็ไหต่างๆทีอ่ยู่ตามบา้นกจ็ะเดาได้ 

   ว่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่ส าหรบัทีเ่กาะนี้นัน้ ไหที่วางเรยีงรายกนัอยู่ตามบ้าน 

   เรอืนที่นี่จะเป็นไหส าหรบัหมกั "โอมีจา" หรอื แบล็คราสเบอร์รี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้าน  

   จะน าผลเบอรร์ี่ป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกบัน ้าผึ้ง และหมกัไวส้ามปี ก่อนที่จะน ามารบัประทานได้ รสชาต ิ

   หวานอมเปรี้ยว และในสมยัก่อนก็เคยถูกใช้ในการรกัษาคนป่วย ปัจจุบันนี้ก็เป็นสินค้าที่ผู้มาเยี่ยมเยือน 

มกัจะซื้อกลบัไปรบัประทาน และซื้อเพื่อเป็นของฝาก 

วนัท่ีสาม   ร้านน ้ามนัสน - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอึบ - ชายหาดควงัชิกี - ยอดเขาซองซานอิลจบุง  

                  พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า 



 

 
           อาหารกลางวนั บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบก็" (4) เป็นการน าเน้ือหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนน าไปผดัคลุกเคลา้พรอ้มน ้า 

  ซุป นักท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย เมื่อสุกรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ  

  เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

   จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ ชายหาดควงัชิกี (GWANGCHIGI BEACH) เป็นชายหาดทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง

บนเกาะเชจู ชายหาดนี้มทีศันียภาพเป็นเอกลกัษณ์มีววิพืน้หลงัเป็นปากปล่องภูเขาไฟซองซานอลิจูบงซึ่งเป็น

ไฮไลท์ของเกาะเชจู  ทุกท่านจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติที่ยงัคงความอุดมสมบูรณ์และรบัลมทะเล

เยน็ๆ และ ทีส่ าคญัยงัเป็นจุดชมววิพระอาทติยต์กทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งบนเกาะเชจู 

    

   จากนัน้น าท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็นภูเขาไฟที่ดบัแล้ว

ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทีโ่ด่งดงัทีผู่ค้นมาขอพร และชมพระอาทติยข์ึน้ เป็นหนึ่ง

ใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายงัสามารถดื่มด ่ากบัท้องฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที่

สวยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจ ูเป็นสถานทีท่ีน่ักท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องให้

เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดนิขึ้นไปยงัปากปล่องภูเขาไฟที่ดบัแล้ว 

ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรปูจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิที่ท่านแวะพกั สามารถสมัผสั

ววิทิวทศัน์และบรรยากาศที่แตกต่างกนั เมอืขึ้นไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่ านจะได้สมัผสักับ

อากาศบรสุิทธิแ์ละทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่นอนหมายเหตุ: ส าหรบัท่านทีต่้องการขึน้ปากปล่องภูเขาไฟ 

สามารถช าระค่าตัว๋ดว้ยตนเอง ณ จุดทางขึน้เขา 

   จากนัน้พาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น ำ้ (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  หรือ อควาเรียมที่ใหญ่

ที่สดุในเกาหลีใต้และมีตู้ปลาใหญ่ที่สดุในเอเชีย เป็นสถานที่อีกหนึ่งแห่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยือนเกาะเชจ ู

เพราะที่นี่เป็นทั่งศูนย์กลางการเรียนรู้ทางทะเล ความรู้เก่ียวกับธรรมชาติและมี ส่ิงมีชีวิตใต้ทะเลที่จัดแสดงได้

น่าสนใจและสวยงาม มีตู้ปลาจ านวนมากตัง้แต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ทหึมาอลงัการชวนตื่นตาตื่นใจในโลก

ใต้ท้องทะเล ชมการให้อาหารนกเพนกวินตวัน้อย ท่ีต่างกรูกนัมารับอาหารอย่างคึกคกั และปลากระเบนว่ายข้าม

หวัไปมาท าให้คณุและครอบครัวหลงรักท้องทะเลโดยไม่รู้ตวั 

      อำหำรเย็น พร้อมเสริฟทกุท่ำนด้วยเมนู ซีฟู๊ดน่ึง (5) เมนปิูง้ย่างประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง เกาะเชจขูึน้ชื่อด้วยอาหารทะเลสดๆ อยากให้ 

ทกุท่านได้ลิม้ความหอม หวานของหอย เมนเูสริฟพร้อมข้าวสวยและเคร่ืองเคียงตา่งๆ 

 

น าเข้าพกัท่ี Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

 



 

 
 

  

รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม (6) อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ 

แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

     ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเชจ-ูสนามบินกิมแฮ 

     ชมซากรุะบาน ณ เมืองจินแฮ / สะพานเดินทะเล&นัง่กระเช้าลอยฟ้า 

    พาทุกท่านเดนิทาง ชมดอกซำกุระ ณ เมืองจินแฮ (CHERRY BLOSSOM IN JINHAE) “ซากุระ”  

 เป็นอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของฤดใูบไมผ้ล ิเมอืงเลก็ๆแห่งนี้ท่านจะไดพ้บกบัเมอืงแหง่สชีมพ ูจากตน้ซากุระ

มากกว่าสองแสนตน้ทีพ่ากนัผลดิอกบานสะพรัง่ไปทัว่ทุกแห่งหนในเมอืงแห่งนี้ จนท าให ้“จนิแฮ” ถูก

ขนานนามว่าเป็นจุดชมซากุระทีใ่หญ่ทีสุ่ดและสวยทีสุ่ดในเกาหลใีต ้อกีทัง้ซากุระทีจ่นิแฮยงัเป็นเพยีง

แห่งเดยีวในเกาหลทีีเ่ป็นซากุระแท้ๆ จากญีปุ่่ นอกีดว้ย และยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าของฉากโรแมนตดิใน

หนังและละครยอดนิยมอกีดว้ย  เมอืงจนิแฮมนีักท่องเทีย่วแหแ่หนกนัมาชมในแต่ละปีมากกว่าสองลา้น

คน ไม่เวน้แมแ้ตช่าวเกาหลเีอง (หมายเหต ุวนัท่ี 1-10 เมษายายน มีจดัเทศกาล“Jinhae Gunhangje 

Festival” หรือ เทศกาลชมดอกซากรุะบานท่ีเมืองจินแฮ  ขอสงวนสิทธ์ิไม่เข้าร่วมงานเทศกาล และ ความ

สวยงามของซากรุะบานหรือCherry Blossom ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละปี ) หมายเหตุ (สงวนสทิธิ ์

การเขา้ชม ซากุระ ณ เมอืงจนิแฮ หรอื กระเชา้ลอยฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่ง ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และ

ช่วงทีอ่อกดอกเท่านัน้) 

     จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางชม สะพำนเดนิทะเล หรือ (SKY WALKWAY) อยูใ่นบรเิวณของ 

ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด (Songdo)นัน้แปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดน้ีมป่ีาสนอยู่

บรเิวณปลายสุดของหาด สะพานเดนิทะเล เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแหง่ใหม่ ซึง่ถอืว่าเป็นแลนดม์ารค์ของ

หาดซองโดเลยทเีดยีว ตวัสะพานยื่นออกไปในทะเลเปรยีบเสมอืนเราเดนิอยู่บนทะเล สะพานทอดยาว

ยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพืน้ของสะพานสามารถมองเหน็น ้าทะเลผ่านกระจกนิรภยั สกายวอร์ค

จะมลีานหนิใหญ่ๆ ใหถ้่ายรปูบรรยากาศและสองขา้งทางมองเหน็ววิทวิทศัน์สวยงาม และพาทุกท่านนัง่ 

กระเชา้ลอยฟ้า (BUSAN AIR CRUISE)  ซึง่จะพาทุกท่านไดส้มัผสักบัทวิทศัน์ชายฝัง่ทะเลใตท้ีส่วยงาม

ของประเทศเกาหลใีตแ้บบ 360 องศากบักระเชา้ลอยฟ้า Busan Air Cruise  นับว่าเป็นแลนดม์ารค์ใหม่

ล่าสุดในเมอืงปซูาน เปิดบรกิารเมื่อวนัที ่21 มถิุนายน 2560 ทีผ่า่นมา ทีบ่รเิวณหาด Songdo ระยะทาง

ของ Busan Air Cruise มรีะยะทางยาวถงึ 1.62 กโิลเมตร ใชร้ะยะเวลาขา้มฝัง่ตะวนัออกมายงัฝัง่

ตะวนัตก จาก Songnim Park มา Amnam Park ไดภ้ายใน 8 นาทเีท่านัน้ และมคีวามสงูจากพืน้ถงึ 86 

เมตร ท าใหม้องเหน็ววิของหาดซองโดไปถงึเกาะยองโดไดอ้ย่างสวยงาม (หมายเหต ุนัง่กระเช้าลอยฟ้า  

                                                               หรือ Cable Car ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวนั) 

อาหารกลางวนั พร้อมเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี (7) อาทเิช่น ดกัคาลบี ้ชาบู คาลบี ้จมิดกั บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

วนัท่ีส่ี   ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเชจ ู- สนามบินกิมแฮ - ชมซากรุะบาน ณ เมืองจินแฮ / สะพานเดินทะเล&นัง่กระเช้า 
             ลอยฟ้า - หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน - วดัแฮดอง ยงกงุซา 

 



 

 
   จากนัน้พาท่านสู่ หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน (GAMCHOEN CULTURE VILLAGE) หรือเรียกว่า 

“Korea’s Santorini (ซานโตรนิี่เกาหล)ีโดยชื่อเรยีกนี้มาจากลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บ้านวฒันธรรมคมั

ชอน หมู่บ้านทีต่ัง้อยู่บนเนินเขา เรยีงตวัสลบักนัไปมาสสีนัสดใส ในอดตีหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศยัของ

ของผู้ลี้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รฐับาลเกาหลี ได้ส่งเสรมิการท่องเที่ยวมีการพฒันาปรบัปรุง

ทศันียภาพ ให้น่าอยู่มากยิง่ขึ้น โดยปรบัเปลี่ยนหมู่บ้านคมัชอนให้มสีสีนัโดดเด่นด้วยการทาส ีวาดภาพ 

ตามก าแพงและตวับ้าน ใหดู้สดใส น่ารกั บ้านเรอืนหลายหลงัเปลี่ยนเป็นสตูดโิอและแกลลอรีบ่างจุดกเ็ป็น

รา้นขายสนิคา้ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้สมยัใหม่ รวมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ด่งดงัจากซรีีย่เ์รื่อง Running 

Man ที่มาถ่ายท าที่นี่ จงึท าให้หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอนแห่งนี้เป็นที่รู้จกัมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีแล ะ

ต่างประเทศมาเทีย่วกนัมากขึน้ 

    จากนัน้พาท่านนมสัการพระที ่วัดแฮดอง ยงกุงซำ (HAEDONG YONGGUNGSA TEMPLE ) เป็น

วดัทีส่รา้งบนเหล่าโขดหนิรมิชายหาดทีแ่ตกต่างไปจากวดัส่วนใหญ่ในประเทศเกาหล ีทีม่กัจะสรา้งอยู่ตาม

เชงิเขา วดัแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้โดยพระอาจารย ์Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรชัสมยัของกษตัรยิ ์Uwang แห่ง

ราชวงศ์ Goryeo จากนัน้ในปี 1970 ถูกฟ้ืนฟูและปรบัปรุงอีกครัง้ ด้วยความพิถีพิถันเพื่อให้คงไว้ซึ่ง

เอกลกัษณ์และความงดงามแบบดัง้เดิม จากประตูซุ้มมงักรสีทองอร่าม เดนิผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่

ทางเดินและบันไดหิน 108 ขัน้ เป็นจุดส าหรบัชมววิและความงดงามของทะเล ก่อนจะเดินต่อลงไปสู่

บรเิวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศกัดิส์ิทธิอ์งค์สีด า ซึ่งตัง้ตระหง่านอยู่บนโขดหิน และเมื่อเดินไปตาม

สะพานทีท่อดเขา้สู่บรเิวณตวัวดั ทีป่ระกอบไปดว้ยวหิารและศาลาเรยีงรายลดหลัน่กนัไปตามโขดหนิ โดย

บรเิวณดา้นหน้าของวหิารหลกั มเีจดยีส์งู 3 ชัน้ และสงิโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณ์ของความสนุก, ความโกรธ

ความเศรา้ และความสุข นอกจากนี้ ภายในวดัยงัมอีงค์เจา้แม่กวนอมิ, พระสงักจัจายน์องค์สทีองอร่าม, ศาลเจา้ และอื่นๆ วดัแห่งนี้เป็นสถานที่

ศกัดิส์ทิธิแ์ละสวยงาม เหมาะส าหรบัการมาชมพระอาทติยข์ึน้ในยามเชา้ และมกัเป็นสถานทีท่ีเ่หล่าพุทธศาสนิกชนในเกาหล ีพากนัมาอธษิฐานขอ

พรในวนัขึน้ปีใหม่ 

อาหารเยน็ พร้อมเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี (8) อาทเิช่น ดกัคาลบี ้ชาบู คาลบี ้จมิดกั บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม (9) อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กิมจ ิ(ผกัดองเกาหลี)  

ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ 

แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

 

วนัท่ีห้า   เอเปค เฮ้าส ์- ปซูานทาวเวอร ์- ถนนช้อปป้ิง นัมโพดง - ออกเดินทางจากสนามบินกิมแฮ - สนามบินนานาชาติเชจ ู    
               ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศนูยเ์คร่ืองส าอางค ์- ศนูยโ์สม - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี - ออกจากสนามบินเจจ ู  
               สนามบินสวุรรณภมิู 

 



 

 
    พาท่านแวะชม เอเปค เฮ้ำส์ (NURIMARU APEC  HOUSE) เคยเป็นสถานที่จดัการประชุม APEC  
เมื่อปี 2005 ค าว่า (Nuri) ในภาษาเกาหลแีปลว่า "โลก" ส่วนค าว่า (Maru) แปลว่า "การประชุมสุดยอด" 
และ APEC House ก็หมายถึง "บ้านที่สุดยอดผู้น าของโลกมารวมตวักนัเพื่อประชุมเอเปค" ที่นี่ตัง้อยู่บน
เกาะทงแบค (Dongbaekseom) มภีูมิทศัน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ รายล้อมด้วยดอกไม้และต้นสน เป็น
อาคาร 3 ชัน้ ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ และสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีที่คง
ความงดงามของธรรมชาติ และความทนัสมยัที่ผสมผสานกนัอย่างกลมกลนื ถูกจดัเป็นห้องประชุมที่ มี
ชื่อเสียงระดับนานาชาติ ระเบียงของอาคารเป็นจุดชมวิวชมความงดงามของสะพานกวางฮันเดกโย 
“Gwangandaeyeo Bridge” เปรยีบเสมอืน “สะพานโกลเด้นท์เกท” นับเป็นสะพานที่สรา้งขา้มทะเลที่ใหญ่
ทีสุ่ดของเกาหล ีมคีวามยาวประมาณ 7.4km  ถ่ายรปูเกบ็ความประทบัใจได ้ณ จุดนี้ (หมายเหตุ : สถานที่
ท่องเทีย่วบางแห่งขึน้อยู่กบัวนัหยุดประจ า) 

     จากนั ้นพาท่านชมวิวเมือง ณ  ปูซำนทำวเวอร์ (BUSAN TOWER) ตัง้อยู่ ใน สวนยองดูซาน 
(Yongdusan Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ ตัง้อยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
หอคอยนี้สงูประมาณ 120 เมตร ถอืเป็น Landmark ส าคญัของเมอืง ส าหรบัชัน้แรกของหอคอย เป็นบรเิวณ
ขายของทีร่ะลกึ และงานหตัถกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีเช่น  พวงกุญแจ, เครื่องปั้นดนิเผา, ตุ๊กตา และ
อื่นๆอกีมากมายคนทีม่าเทีย่วทีน่ี่ส่วนมากจะเป็นคู่รกั ทัง้ชาวเกาหลแีละนักท่องเทีย่วต่างชาต ิคู่รกัส่วนมาก
จะเตรยีมกุญแจมาคลอ้งตรงทีร่าวระเบยีงรอบฐานของหอคอย  เพราะมคีวามเชื่อว่าคู่รกัทีไ่ดม้าคล้องกุญแจ

ทีน่ี่จะรกักนัยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากญุแจ , ไม่รวมค่าขึน้ลิฟต์) ส่วนด้านบนสดุของหอคอยเป็นจุด 
ส าหรับชมวิวทิวทศัน์ของเมืองปซูานแบบพาโนราม่า 360 องศา 

     จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ ถนนนัมโพดง (DOWNTOWN NAMPODONG) เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีโ่ด่ง

ดงัและคกึมากอกีแห่งในปูซาน นักท่องเทีย่วนิยมจะมาเดนิชอ้ปป้ิงและเดนิเทีย่วเล่นกนัยงัถนนแห่งนี้ เป็น

ย่านทีไ่ม่เคยหลบัใหลและคกึคกัมาก จนไดร้บัฉายาว่าเป็น ย่านเมยีงดง แห่งเมอืงปูซานเลยทเีดยีว เพราะ

ไม่เพยีงแต่จะเป็นย่านชอ้ปป้ิงแต่ยงัเตม็ไปดว้ย คลบั บาร ์รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และทีส่ าคญัยงัเป็นย่านที่

ส าคญัในปซูานทีเ่ตม็ไปดว้ยโรงภาพยนตรแ์ละโรงละครซึง่ปูซานไดเ้ป็นเป็นเจา้ภาพจดังานเทศกาลภาพยนตรน์านาชาตปิซูานในเดอืนตุลาคมของ

ทุกปี 

อิสระอาหารกลางวนั 

ออกเดินทางจากสนามบินกิมแฮ – สนามบินนานาชาติเชจ ู

 

     จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู่สนามบนิกมิแฮ เดนิทางไปสนามบนินานาชาตเิชจ ูดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ

โดยสายการบนิ  (*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั และ ไฟลท์ภายในเวลาตามความ

เหมาะสมของผูจ้ดัท า)  

 



 

 
   จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบร้อย
แล้ว เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทย์เรยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรี้ยว ดสี าหรบับุคคลที ่
นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่
ภายในผนังของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัส่งผลดตี่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง  
ร้านละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที่นี่มขีนมพื้นเมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง 
ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาต ิรวมไปถงึของใชใ้น
ครวัเรอืน ลูกบอลซกัผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ที่นุ่ม 
น่าสมัผัส พร้อมกับการกันไรฝุ่ นได้ดีเยี่ยม ของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมทั ้งม ี
บรกิารบรรจุกล่องตามเงือ่นไขของรา้น  

   จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชส าอางค์ที่หมอ
ศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑ์ต่างๆ ทีเ่หมาะกบัผูท้ีม่ปัีญหาผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มี
ริ้วรอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผิวขาวสว่างใส ไร้ริ้วรอย แต่งหน้าเบาๆโชว์ผิวแบบ 
เกาหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม 

   จากนัน้น าท่านสู่ ศนูยโ์สม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที่
อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่้ให้ความรู้เกี่ยวกับโสมพร้อมอธิบาย
คุณภาพและผลติภณัฑ์ที่ผลติจากโสม ให้ท่านไดเ้ลอืกซื้อโสมที่มคีุณภาพดทีี่สุดและราคาถูก กลบัไปบ ารุง
ร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนับถอื 

    จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิค้าปลอดภาษี ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้
น าปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด  น ้าหอม เสื้อผ้า เครื่องส าอางค์ กระเป๋า นาฬิกา 
เครื่องประดับ หลากหลายแบรด์ดัง อาทิเช่น Dior, Gucci, Prada ,Louis Vuitton, Fendi ,MCM, Gentle 
Monster, Balanciaga, Longchamp, Jestina, MLB, Watch, Etude, Innisfree, It's Skin, The Face Shop, 
Ample:N, Laneige, Sulwhasoo, History of Whoo, 3CE, Mac, Bobbi Brown, Chanel, Jo Malone, 
Perfumes ฯลฯ 

 

 

21:30-22.30 น . เหิ น ฟ้ าก ลับ สู่ ป ระ เท ศ ไท ย  โดย สาย ก ารบิ น  JEJU AIR เที่ ย วบิ น ที่  7C2243  

                      พรอ้มความประทบัใจ 

01.00-02-00 น.  เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 



 

 

***เนื่องจากทางแลนดเ์กาหล ีไดร้บัแจง้เตอืนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้ และจากสายการบนิ เรื่องผูแ้อบแฝงมาเป็นนักท่องเทีย่ว แต่ไป

ดว้ยวตัถุประสงคอ์ื่น เชน่ ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2561 โปรแกรม JEJU SUPER SAVE IN SEPTEMBER ทางแลนดเ์กาหลี

จ าเป็นตอ้งเกบ็ค่าประกนัเพื่อใหลู้กคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ เป็นจ านวนเงนิ (10,000 บาท หรอื 300,000 วอน) หากลูกคา้เป็นนักท่องเทีย่วจรงิๆ เดนิทาง

ท่องเทีย่วพรอ้มกรุ๊ปและกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรบัเงนิประกนันี้คนืเตม็จ านวน ดงันัน้จงึใคร่ขอความร่วมมอืจากลูกคา้ปฏบิตัติามเงื่อนไข

ดงักล่าว  (ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิประกนักรณีลูกคา้ไม่ผ่านกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื กรมแรงงานทัง้ทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้*** 

หากท่านถูกเจา้หน้าทีต่ม.เกาหล ีกกัตวัไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในระหว่างถูกกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทยลูกคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเอง

ทัง้หมด 

หมายเหตุ : ขอแจง้ใหท้ราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางท่องเทีย่วหลงัเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มนีโยบายใหค้ณะรอ ท่านทีต่ดิด่านตรวจคน

เขา้เมอืง หากสามารถผ่านเขา้เมอืงไดจ้ะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเดนิทางจากทวัรไ์ด้ เพื่อความเป็นระเบยีบและคณะ

ไดท้่องเทีย่วอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

 

 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯจะ

ไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั*** 

ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัต่างๆ เชน่ กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหาย

ตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการควบคมุของบรษิทั และเจา้หน้าที ่ที่จะส่งผลกระทบใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบุในโปรแกรม 

ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส และค่าใชจ้่าย ทีลู่กคา้และบรษิทัจ่ายไปแลว้ 

 

 
**ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั (ราคายึดตามหน้าเวบ็ไซต์)** 
 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผู้ใหญ่ / 
เดก็ไม่เสริมเตียง พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน่ 

มีนาคม : 25-29   
เมษายน : 15-19 

21,400.- 17,900.- 

5,900.- 

มีนาคม: 26-30 21,900.- 18,400.- 

มีนาคม : 27-31 , 28-1 เม.ย , 29-2 เม.ย , 30-3 เม.ย , 31-4 เม.ย 
เมษายน : 5-9 , 6-10 , 7-11 , 14-18 

22,400.- 18,900.- 

เมษายน : 1-5 , 4-8 , 8-12 , 13-17 23,400.- 19,900.- 

เมษายน : 2-6 , 3-7 , 9-13 , 12-16  26,400.- 22,900.- 

เมษายน : 11-15 27,400.- 23,900.- 

เมษายน : 10-14 28,400.- 24,900.- 



 

 
เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  

   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      ราคาปกตชิ าระเงนิมดัจ า *** ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. ส่วนทีเ่หลอืช าระเตม็จ านวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีทีไ่ม่ช าระยอดเงนิส่วนทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูก
ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธิใ์นการเดนิทางกบัทางบรษิทั 
ราคาน้ีรวม 
   1. ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบใุนรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
   2. ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแหง่ทีม่ ี  
   3. ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
   4. ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
   5. ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้ 
   6. ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
      (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร์) 
   7. ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
ราคาน้ีไม่รวม 
   1. ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท้์องถ่ิน 1,200 บาท หรือ 35,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 

-      2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัท์ส่วนตัว, ค่าซกัรดี, มนิิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สัง่เพิ่ม   
      นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
   3. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
   4. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 
   5. ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรยีมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 3) ใบส าคญัถิ่นที่อยู่ 4) ส าเนา 
      ทะเบยีนบ้าน(ถ้าม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถ้าม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รูป ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนินการยื่นวซี่าดว้ยตนเองเท่านัน้   
      (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางต้องท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 
   6. ค่าอาหารทีลู่กคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไม่สามารถรบัประทานอาหารทีท่างทวัรจ์ดั 
      ให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูส่วนตวัส ารองมาดว้ย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

     ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ า 
   ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี) 
  ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได้ กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ    
  หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 
หมายเหตุ 

      1. จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง 
      2. ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันักท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเทีย่วต่างประเทศช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท) 
      3. เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง 
         เป็นส าคญั 
      4. สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
      5. หนังสือเดนิทาง ต้องมอีายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิัทฯ รบัเฉพาะผู้มจีุดประสงค์เดนิทางเพื่อท่องเที่ยว เท่านัน้ (หา ก 
         หนังสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 



 

 
      6. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัย 
         ธรรมชาติ หรอืกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ 
         ต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
      7. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ 
         ค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
    8. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความประมาทของตวั  
         นักท่องเทีย่วเอง 
      9. ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
     10. การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบรษิทัดงันี้ วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 09.00 น.  
          -18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของบรษิทั 
     11. มคัคุเทศก ์พนักงาน  ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจขอบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 
     12. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เพื่อป้องกนั 
          ปัญหาเที่ยวบนิล่าช้า เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบนิ การยกเลกิไฟล์ทบนิ เปลี่ยนแปลงวนัเดนิทางกรณีเกิดการผดิพลาดจากสายการบนิ  โดย  
          ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
     13. ถา้ลูกคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ100,000 วอน หรอืเป็นเงนิไทย 3,000 บาท 
     14. หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่สามารถ CONFIRM  
           ใหไ้ด ้
     15. ถา้ลูกคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
     16. ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร้่วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได้ 
     17. ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
      18. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ        
            ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

 
กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีขอ้สงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 

 

 

 

 

  


