
 

 

 

กำหนดการเดินทาง 25 มีนาคม - 15 เมษายน  2563  

  โปรแกรมเดินทาง  
 ฮัลโหล คิตต้ี เจจ-ู  พิพิธภัณฑ์ชาโอซลุลอค  - น้ำตกชอนจยีอน  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบงัซา  - ร้านน้ำมันสน  -  

ทุ่งดอกยเูช หรือ ทุง่ดอกเรป  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ชายหาดควังชิกี  - ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - พิพิธภัณฑ์

สัตว์น้ำ - ชมซากุระบาน ณ เมืองจินแฮ / สะพานเดินทะเล&นั่งกระเช้าลอยฟ้า  - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  - วัดแฮดอง 

ยงกุงซา - เอเปค เฮ้าส์  - ปซูานทาวเวอร์  - ถนนช้อปปิ้ง นมัโพดง  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์

เครื่องสำอางค์  - ศูนย์โสม  - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  - ออกจากสนามบินเจจู - สนามบินสุวรรณภูม ิ

 

 



 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวขึ้นเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ์ และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน             

1 ลิตร) บรรจุภณัฑ์ดงักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้น ำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑ์ของสดท่ีท ำจำก

สัตวไ์ม่ว่ำเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ให้น ำเข้ำประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

 

 

 

22.00-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริเวณช้ัน 4 ช้ันผู้โดยสาร

ขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน F ใกล้

ประตูทางเข้าหมายเลข 3  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความ

สะดวกในเรื่องของเอกสาร 

 

02.25-03.25 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เท่ียวบิน

ท่ี 7C2244 เป็นสายการบินโลว์คอสอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต้ สะดวกสบาย การ

ดูแลเอาใจใส่น่าประทบัใจ พรอ้มทัง้ภาพลักษณ์ที่ดี โดยมีพรเีซ็นเตอรเ์ป็นดาราช่ือดงั

ของเกาหลี สายการบินเจจเูป็นสายการบินช้ันนำที่พฒันาได้อย่างรวดเร็วที่สุดใน

ประเทศเกาหลีใต้ หลังจากการก่อตัง้เมือ่ปี 2005 ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยการ

ปรับปรงุราคาให้มีความยุติธรรมแก่ลกูค้าตาม    คำเรียกร้อง และยงัได้มีการปฏิรปู

ธุรกิจทางกา บินอย่างต่อเนื่องอีกด้วย สายการบินเจจูได้ทำให้การทอ่งเที่ยวเป็นที่แพรห่ลายจนประสบความสำเร็จ ซึ่งก่อน

หน้านั้นไม่เคยนำวิธีเหล่าน้ีมาปฏิบัติจนทำให้ประเทศเกาหลใีต้กลายเป็นประเทศท่องเที่ยวได้ มีเส้นทางบินมากกว่า 67 

แห่งในเมอืงสำคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800ของสายการบินเจจู ไดรับการยอมรับ   จากทั่วโลกในด้านความปลอดภัยและ

สมรรถภาพเป็นเครือ่งบินที่ใช้มากทีสุ่ดและมีช่ือเสียงในต่างประเทศ 

 

 

09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เป็นท่าอากาศยานที่ใหญเ่ป็นอันดบัที่ 2 

ของเกาหลีใต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ได้ถูกจัดอันดับจาก OAG 

ว่ามีไฟลท์หรือการจราจรบนท้องฟ้าเยอะที่สุดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 

(กรุณาปรับเวลาของท่านใหเ้ร็วข้ึน 2 ช่ัวโมง เพื่อให้ตรงกบัเวลาท้องถ่ินของ

ประเทศเกาหลี) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร พาท่านเดินทางสู ่

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูโดยสายการบินเจจูแอร ์

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง       เดินทางถึงสนามบินเจจู  - ฮลัโหล คิตตี้ เจจ ู - พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค  - น ้าตกชอนจียอน  - 

ภเูขาซองอคั  - วดัซนับงัซา 

 



 

เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ที่องค์การ UNESCO ใหร้างวัลเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยท์างธรรมชาติแหง่ใหม่ของโลก    

(THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเป็นเกาะที่เกิดใหมจ่ากภูเขาไฟที่ดบัแล้ว         

           อาหารกลางวัน พร้อมเสิร์ฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอ๊ิว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญ่นี้
ประกอบไปด้วย ไก่ช้ินโต วุ้นเส้นเกาหลีนี้มีลักษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆทำจากมันฝรั่งทำให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคล้า
กับซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ  การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉับๆให้เป็นช้ินเล็กพอดีคำ รับรอง
ต้องติดใจ 

 
           พาท่านมุ่งหน้าสู่ ฮัลโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถานที่
จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับคิตต้ี หลากหลายเวอร์ช่ัน  รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นคิตตี้
ทั้งหมดรวบรวมไว้ที่นี่ พร้อมเรื่องราวและประวัติความเป็นมา ภายในมีร้านขายของที่
ระลึกน่ารักๆ มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อติดไม้ติดมือ เช่น ที่คาดผม ร่ม สมุด หมอน 
ตุ๊กตา และช็อคโกแลต รับรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน อีกทั้งยัง คิตต้ีคาเฟ่ 
ซึ่งเป็นร้านกาแฟตกแต่งอย่างน่ารักเหมาะสำหรับถ่ายภาพ ภายในร้านมีจำหน่ายเค้ก
หลายรสชาติ ไอศรีมโยเกิร์ตและกาแฟ รสชาติอร่อยที่ไม่ควรพลาด 

 
         พาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ได้รับของขวัญ

จากธรรมชาติ ทำให้เป็นที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่ส่งผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทั่ว

โลก      เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติและวัฒนธรรมการชงชาอันหลากหลาย รวมถึง

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะสำหรับซื้อเป็น

ของฝาก มีคุ้กกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็นต้น ภายในยังมี

คาเฟ่ทีจำหน่ายชาเขียวทั้งร้อนและเย็นไอศรีมชาเขียวและโรลชาเขียวที่คุณไม่ควรพลาด  ภายในยังประกอบไปด้วยหอชม

วิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวที่ใหญท่ี่สดุในเกาหลีใต้ รวมทั้งถ่ายภาพที่ระลึกกับถ้วยชา ซึ่ง

เป็นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวที่นี่ 

                                                         จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกชอนจียอน (CHOENJIYEON FALL) 

น้ำตกที่ไหลลงจากหน้าผาหนิน้ีท่านสามารถมองและจินตนาการเหน็ออกเป็นรูปต่างๆ ทำ

ให้เกิดเสียงราวกับฟ้าคะนอง สายน้ำตกไหลลงสู่แอ่งน้ำรวมกับแสงสะท้อนเปรียบได้กับ

การรวมทั้งผืนฟ้าและพื้นดินเข้าด้วยกัน ด้วยความงดงามนี้ ทำให้เป็นสถานที่ยอดนิยม

ของนักท่องเที่ยว เพื่อถ่ายภาพ โดยมีน้ำตกซอนจียอนเป็นฉากหลังภาพถ่ายที่สวยงาม 

 

       พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูก

บนเกาะเชจู สามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย 



 

มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดที่นี่จะไม่ได้เป็นทรายสีขาวแต่กลับเป็นหินสีดำ น้ำทะเลสีดำแปลกตา เป็นจุดดำน้ำยอดนิยม

ของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมีช่องที่ทหารญี่ปุ่นบังคับให้คนเกาหลีขุดเจาะไว้ตั้งแต่           สมัยสงครามโลก  เพื่อ

เอาไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้สำหรับทำลายเรือของอเมริกา โดยทำเป็น         เรือติดระเบิดแล้วพุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนี้เปิด

ให้เข้าชม แต่มีเหตุการณ์เคยดินถล่มลงมา          เลยปิดไม่ให้เข้าชมอีกเลย และยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำเรื่อง "แดจังกึม"

ตอนที่ถูกเนรเทศ         ละครโทรทัศน์ยอดนิยมของเกาหลใีต้ สำหรับใครที่ช่ืนชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงต้องฟินกับ

หอยเป๋าฮื้อสุดข้ึนช่ือที่อาชีพ   แฮนยอหรือนักประดาน้ำหญิงวัยชรา. งมข้ึนมาขายกันอยู่ริมชายฝั่ง สด อร่อยอย่าบอกใคร

เชียว 

    จากนั้นพาท่ านแวะนมัสการพระ ณ  วัดซันบั งโพมุนซา (SANBANGSAN 

BOMUNSA TEMPLE) วัดแห่งนี้ต้ังอยู่บนเขาซันบังหนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึ้น

ท่านจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึง่เป็นพระ 

ประธานที่มีความศักดิ์สิทธ์ิและเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใต้

ที่นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมซึง่หันหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนั้นยังมีรูป

ปั้นพระสังกัจจายน์ ซึ่งหากได้ลูบพุงก็จะร่ำรวยเงินทอง ท่านจะได้พบกับวิถีการทำบุญ

ของชาวเกาหลีใต้ที่แตกต่างกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็นอาหารสำหรับพระสงฆ์เพื่อความอุดมสมบูรณ์ 

ถวายเทียนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต นอกจากนั้นที่วัดแห่งนี้ท่านยังจะได้ช่ืนชมกับวิวทะเลที่สวยงามของแหลมมังกรที่ยื่น

ออกมาสู่มหาสมุทร 

            อาหารเย็น  พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล  เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของชาวเกาหลี  โดยการนำหมูสามช้ันไป

ย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน   ซัมกย็อบซัลจะเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั่น

บางๆ พริกไทยป่น เกลือ และน้ำมันงา ถึงแม้ว่าซัมกยอบซัลจะมกีารเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือไม่ได้มีการหมักหรือ

มีส่วนผสมที่หลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว นับว่าพลาดไม่ได้เลย 

นำเข้าพักท่ี Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผัก

ดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนั ก แต่จะต่างตรงที่

จำนวนจาน          (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากข้ึน 

วนัท่ีสามของการเดินทาง       ร้านน ้ามนัสน  - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  -    ชายหาดควงัชิกี      

- ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - พิพิธภณัฑ์สตัวน์ ้า 



 

           จากนั้นพาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน้ำมันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่าน
ผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลด
ไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้าง
สารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่
ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก และยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากสน
เข็มแดงซึ่งเป็นสินค้ายอดนิยมสำหรับคนเกาหลีและนักท่องเที่ยว      

                                    จากนั้นพาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป (YUCHAE FLOWER) ดอกเรปถือ

เป็นสัญลักษณ์ของเกาะเชจู “ยูแช  หรือ “เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed)” มีช่ือเรียก

ทางการเป็นภาษาอังกฤษว่า “คาโนล่า มีดอกสีเหลืองประกอบด้วยกลีบดอก 4 กลีบ พบ

บนเกาะเชจูโดยเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ของทุกปี ทุ่งดอกเรปออกดอกบาน

สะพรั่งเหลืองอร่ามเต็มเนินเขา เป็นวิวธรรมชาติที่สวยงามเหมาะสำหรับเก็บรูปความ

ประทับใจเป็นความทรงจำ (ปริมาณของดอกเรปบานอาจข้ึนอยู่กับภูมิอากาศค่ะ) 

    จากนั้นพาท่านเยี่ ยมชม หมู่บ้ าน วัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 

VILLAGE) หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยังเป็นหมู่บ้าน

โบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านที่นี่

คือจะใช้ดินเหนียว ผสมกับมูลม้า เป็นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้าง

ของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมาเที่ยวเกาหลีใต้แล้วเคยเห็นไหต่างๆที่อยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่า

เป็นไหสำหรับทำ "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แต่สำหรับที่เกาะนี้นั้น ไหที่วางเรียงราย

กันอยู่ตามบ้านเรือนที่นี่จะเป็นไหสำหรับหมกั "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอรร์ี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแหง่นี้ โดยชาวบ้านจะนำ

ผลเบอร์รี่ป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ำผึ้ง และหมักไว้สามปี ก่อนที่จะนำมารับประทานได้ รสชาติหวานอมเปรี้ยว และใน

สมัยก่อนก็เคยถูกใช้ในการรักษาคนป่วย  ปัจจุบันน้ีก็เป็นสนิค้าที่ผู้มาเยี่ยมเยือนมักจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซื้อเพื่อเป็น

ของฝาก 

            อาหารกลางวัน บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก"  เป็นการนำเนื้อหมูหมักกับ

เครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนำไปผัดคลุกเคล้าพร้อมน้ำซุป นักท่องเที่ยวนิยมรับประทาน

เพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย  เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียง

ต่าง และข้าวสวยร้อนๆ เป็นอาหารพิเศษที่ขอแนะนำ 

                  จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ ชายหาดควังชิกี (GWANGCHIGI BEACH) 

เป็นชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะเชจู ชายหาดนี้มีทัศนียภาพเป็นเอกลักษณ์มีวิวพื้น

หลังเป็นปากปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบงซึ่งเป็นไฮไลท์ของเกาะเชจู  ทุกท่านจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติที่ยังคง

ความอุดมสมบูรณ์และรับลมทะเลเย็นๆ และ ที่สำคัญยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะเชจู 



 

 

        จ าก นั้ น น ำท่ า น ช ม  ย อ ด เข า  ซ อ งซ า น  อิ ล จุ ล บ ง  ( SEONGSAN 

ILCHULBONG ) เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ 

เป็นสถานที่โด่งดังที่ผู้คนมาขอพร  และชมพระอาทิตย์ข้ึน เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่

สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายังสามารถดื่มด่ำกับท้องฟ้าและน้ำทะเลสีคราม 

ทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุม

โลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของ

โลก ท่านสามารถเดินข้ึนไปยังปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ระหว่างทางท่านสามารถ

หยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยากาศที่แตกต่างกัน 

เมือข้ึนไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธ์ิและทัศนียภาพที่สวยงามอย่างแน่นอนหมาย

เหต:ุ สำหรับท่านที่ต้องการข้ึนปากปล่อง    ภูเขาไฟ สามารถชำระค่าต๋ัวด้วยตนเอง ณ จุดทางข้ึนเขา 

              จากนั้นพาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (HANWHA AQUA PLANET 

JEJU)  หรือ อควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลใีต้และมตีู้ปลาใหญ่ทีสุ่ดในเอเชีย เป็นสถานที่

อีกหนึ่งแห่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยือนเกาะเชจู เพราะที่นี่เป็นทั่งศูนย์กลางการเรียนรู้

ทางทะเล ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและมีสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่จัดแสดงได้น่าสนใจและ

สวยงาม มีตู้ปลาจำนวนมากตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ทหึมาอลังการชวนต่ืนตาต่ืน

ใจในโลกใต้ท้องทะเล ชมการให้อาหารนกเพนกวินตัวน้อย ที่ต่างกรูกันมารับอาหารอย่าง

คึกคัก และปลากระเบนว่ายข้ามหัวไปมาทำให้คุณและครอบครัวหลงรักท้องทะเลโดยไม่รู้ตัว 

อาหารเย็น  พร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนู ซีฟู๊ดนึ่ง   เมนูปิ้งย่างประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง เกาะเชจูข้ึนช่ือด้วยอาหาร

ทะเลสดๆ อยากให้ทุกท่านได้ลิ้มความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ  

นำเข้าพักท่ี Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

  

รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย 

ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีต

อาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จำนวนจาน (ใส่

กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่าน้ัน แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตก

กันมากขึ้น 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง     ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเชจู-สนามบินกิมแฮ  - ชมซากรุะบาน ณ เมืองจินแฮ / สะพานเดิน 
                                           ทะเล&นัง่กระเช้าลอยฟ้า  - หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน  - วดัแฮดอง ยงกงุซา 

 



 

 

    ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเชจู-สนามบินกิมแฮ 

ชมซากุระบาน ณ เมืองจินแฮ / สะพานเดินทะเล&นั่งกระเช้าลอยฟ้า 

          พาทุกท่านเดินทาง ชมดอกซากุระ ณ เมืองจินแฮ (CHERRY BLOSSOM IN 

JINHAE) “ซากุระ” เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิ เมืองเล็กๆแห่งนี้ท่านจะได้พบ

กับเมืองแห่งสีชมพู จากต้นซากุระมากกว่าสองแสนต้นที่พากันผลิดอกบานสะพรั่งไปทั่วทุก

แห่งหนในเมืองแห่งนี้ จนทำให้ “จินแฮ” ถูกขนานนามว่าเป็นจุดชมซากุระที่ใหญ่ที่สุดและ

สวยที่สุดในเกาหลีใต้ อีกทั้งซากุระที่จินแฮยังเป็นเพียงแห่งเดียวในเกาหลีที่เป็นซากุระแท้ๆ

จากญี่ปุ่นอีกด้วย และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำของฉากโรแมนติดในหนังและละครยอดนิยมอีก

ด้วย  เมืองจินแฮมีนักท่องเที่ยวแห่แหนกันมาชมในแต่ละปีมากกว่าสองล้านคน ไม่เว้นแม้แต่

ชาวเกาหลีเอง   (หมายเหตุ วันที่ 1-10 เมษายายน มีจัดเทศกาล“Jinhae Gunhangje 

Festival” หรือ เทศกาลชมดอกซากุระบานที่เมืองจินแฮ  ขอสงวนสิทธ์ิไม่เข้าร่วมงาน

เทศกาล และ ความสวยงามของซากุระบานหรือCherry Blossom ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ

ในแต่ละปี )  

หมายเหตุ (สงวนสิทธ์ิการเข้าชม ซากุระ ณ เมืองจินแฮ หรือ กระเช้าลอยฟ้า  อย่างใดอย่าง

หนึ่ง ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ และช่วงที่ออกดอกเท่านั้น) 

         จากนั้นพาทุกท่านเดินทางชม สะพานเดินทะเล หรือ (SKY WALKWAY) อยู่ใน

บริเวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด (Songdo)นั้นแปลว่าเกาะสน เพราะ

ชายหาดน้ีมีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด สะพานเดินทะเล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง

ใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของหาดซองโดเลยทีเดียว ตัวสะพานยื่นออกไปในทะเล

เปรียบเสมือนเราเดินอยู่บนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพื้นของ

สะพานสามารถมองเห็นน้ำทะเลผ่านกระจกนิรภัย สกายวอร์คจะมีลานหินใหญ่ๆ ให้ถ่ายรูปบรรยากาศและสองข้างทาง

มองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงาม และพาทุกท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้า (BUSAN AIR CRUISE)  ซึ่งจะพาทุกท่านได้สัมผัสกับ

ทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลใต้ที่สวยงามของประเทศเกาหลีใต้แบบ 360 องศากับกระเช้าลอยฟ้า Busan Air Cruise  นับว่าเป็น

แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดในเมืองปูซาน เปิดบริการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ที่บริเวณหาด Songdo ระยะทาง

ของ Busan Air Cruise มีระยะทางยาวถึง 1.62 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาข้ามฝั่งตะวันออกมายังฝั่งตะวันตก จาก 

Songnim Park มา Amnam Park ได้ภายใน 8 นาทีเท่านั้น และมีความสูงจากพื้นถึง 86 เมตร ทำให้มองเห็นวิวของหาด

ซองโดไปถึงเกาะยองโดได้อย่างสวยงาม (หมายเหตุ นั่งกระเช้าลอยฟ้า หรือ Cable Car ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละ

วัน) 



 

 

อาหารกลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเช่น ดักคาลบี้  ชาบู  คาลบี้  จิมดัก  บลุโกกิ  บิบิมบับ ฯลฯ 

          จากนั้นพาท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (GAMCHOEN CULTURE 

VILLAGE) หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตรินี่เกาหลี)โดยช่ือเรียกนี้มาจาก

ลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เรียงตัว

สลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของของผู้ลี้ภัยสงคราม

เกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุง

ทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งข้ึน โดยปรับเปลี่ยนหมู่บ้านคัมชอนให้มีสีสันโดดเด่นด้วย

การทาสี วาดภาพ ตามกำแพงและตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือนหลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่บางจุดก็

เป็นร้านขายสินค้า ทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซีรี่ย์เรื่อง Running Man ที่มา

ถ่ายทำที่นี่ จึงทำให้หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนแห่งนี้เป็นที่รู้จักมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเที่ยวกันมากขึ้น 

จากนั้นพาท่ านนมัสการพระที่  วัดแฮดอง ยงกุงซา (HAEDONG 

YONGGUNGSA TEMPLE ) เป็นวัดที่สร้างบนเหลา่โขดหินริมชายหาดที่แตกต่าง

ไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้าง

ข้ึนโดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwang แห่ง

ราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปี 1970 ถูกฟื้นฟูและปรับปรุงอีกครั้ง ด้ วยความ

พิถีพิถันเพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม จากประตูซุ้มมังกรสี

ทองอร่าม เดินผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่ทางเดินและบันไดหิน 108 ข้ัน เป็นจุด

สำหรับชมวิวและความงดงามของทะเล ก่อนจะเดินต่อลงไปสู่บริเวณที่ประดิษฐาน

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิองค์สีดำ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน และเมื่อเดินไปตาม

สะพานที่ทอดเข้าสู่บริเวณตัววัด ที่ประกอบไปด้วยวิหารและศาลาเรียงรายลดหลั่นกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้า

ของวิหารหลัก มีเจดีย์สูง 3 ช้ัน และสิงโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของความสนุก , ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข 

นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิม , พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่าม, ศาลเจ้า และอื่นๆ วัดแห่งนี้เป็นสถานที่

ศักดิ์สิทธ์ิและสวยงาม เหมาะสำหรับการมาชมพระอาทิตย์ข้ึนในยามเช้า และมักเป็นสถานที่ที่เหล่าพุทธศาสนิกชนใน

เกาหลี พากันมาอธิษฐานขอพรในวันข้ึนปีใหม่ 

อาหารเย็น พร้อมเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเช่น ดักคาลบี้  ชาบู  คาลบี้  จิมดัก  บลุโกกิ  บิบิมบับ ฯลฯ 

นำท่านเข้าสู่ท่ีพัก  ระดับ 3ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผัก

ดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่

จำนวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากข้ึน 

พาท่านแวะชม เอเปค เฮ้าส์ (NURIMARU APEC  HOUSE)เคยเป็นสถานที่จัดการ

ประชุม APEC  เมื่อปี 2005 คำว่า (Nuri) ในภาษาเกาหลีแปลว่า "โลก" ส่วนคำว่า 

(Maru) แปลว่า "การประชุมสุดยอด" และ APEC House ก็หมายถึง "บ้านที่สุดยอดผู้นำ

ของโลกมารวมตัวกันเพื่อประชุมเอเปค" ที่นี่ตั้งอยู่บนเกาะทงแบค (Dongbaekseom) มี

ภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ รายล้อมด้วยดอกไม้และต้นสน เป็นอาคาร 3 ช้ัน 

ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี ที่

คงความงดงามของธรรมชาติ และความทันสมัยที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ถูกจัดเป็นห้องประชุมที่มีช่ือเสียงระดับ

นานาชาติ   

ระเบียงของอาคารเป็นจุดชมวิวชมความงดงามของสะพานกวางฮันเดกโย “Gwangandaeyeo Bridge” เปรียบเสมือน           

“สะพานโกลเด้นท์เกท” นับเป็นสะพานที่สร้างข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี มีความยาวประมาณ 7.4km  ถ่ายรูปเก็บ

ความประทับใจได้ ณ จุดน้ี (หมายเหตุ :สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งข้ึนอยู่กับวันหยุดประจำ) 

จากนั้นพาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ (BUSAN TOWER) ตั้งอยู่ใน สวนยองดู

ซาน (Yongdusan Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง เป็นสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี้สูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark สำคัญของเมือง 

สำหรับช้ันแรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของที่ระลึก และงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของ

เกาหลี เช่น  พวงกุญแจ, เครื่องปั้นดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆอีกมากมายคนที่มาเที่ยวที่นี่

ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจ

มาคล้องตรงที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย  เพราะมีความเช่ือว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป 

(ราคาไม่รวมค่ากุญแจ , ไม่รวมค่าข้ึนลิฟต์) ส่วนด้านบนสุดของหอคอยเป็นจุดสำหรับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปูซานแบบพา

โนราม่า 360 องศา 

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ ถนนนัมโพดง (DOWNTOWN NAMPODONG) เป็น     

ถนนช้อปปิ้งที่โด่งดังและคึกมากอีกแห่งในปูซาน  นักท่องเที่ยวนิยมจะมาเดินช้อปปิ้ง

วนัท่ีห้าของการเดินทาง      เอเปค เฮ้าส์  - ปูซานทาวเวอร ์ - ถนนช้อปป้ิง นัมโพดง  - ออกเดินทางจากสนามบินกิมแฮ -    
   สนามบินนานาชาติเชจู  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ศูนยเ์ครื่องส าอางค์  - ศูนยโ์สม  -        
ลอ๊ตเต้ ดิวตี้ฟรี  -    ออกจากสนามบินเจจู - สนามบินสุวรรณภมิู 

 



 

และเดินเที่ยวเล่นกันยังถนนแห่งนี้ เป็นย่านที่ไม่เคยหลับใหลและคึกคักมาก จนได้รับฉายาว่าเป็น ย่านเมียงดง แห่งเมืองปู

ซานเลยทีเดียว เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นย่านช้อปปิ้งแต่ยังเต็มไปด้วย คลับ บาร์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และที่สำคัญยังเป็น

ย่านที่สำคัญในปูซานที่เต็มไปด้วยโรงภาพยนตร์และโรงละครซึ่งปูซานได้เป็นเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตร์

นานาชาติปูซานในเดือนตุลาคมของทุกปี 

อิสระอาหารกลางวัน 

ออกเดินทางจากสนามบินกิมแฮ – สนามบินนานาชาติเชจู 

 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ เดินทางไปสนามบนินานาชาติเชจู ด้วย

เที่ยวบินในประเทศโดยสายการบิน  (*สายการบินมีการเปลยีนแปลงได้ในระดับ

เทียบเท่ากัน และ ไฟล์ทภายในเวลาตามความเหมาะสมของผู้จัดทำ)  

จากนั้นนำท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจด

ลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า 

ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอต

เก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วย

ให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงข้ึน ซึ่งยังส่งผลดีต่อสขุภาพร่างกายของท่านเอง  ร้านละลาย

เงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที่นี่มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าว

พอง ช็อคโกแล็คส้ม ส้มอบแห้ง ส้มเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน 

ลูกบอลซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า  และยังมีชุดเครื่องนอนอันดับ1ของเกาหลี (SESA LIVING) ที่นุ่ม น่าสัมผัส พร้อมกับการกัน

ไรฝุ่นได้ดีเยี่ยม ของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน  

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภท

เวชสำอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะกับผู้ที่มี

ปัญหาผิวหน้า ไม่ว่าจะเป็นสิว มีริ้วรอย ฝ้า กระ จุดด่างดำใบหน้าหมองคล้ำ อยากผิวขาว

สว่างใส ไร้ริ้วรอย แต่งหน้าเบาๆโชว์ผิวแบบสาวเกาหลี โดยไม่ต้องศัลยกรรม 

จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์โสม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งนี้รัฐบาลรับรอง

คุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจ้า

หน้าที่้ให้ความรู้เกี่ยวกับโสมพร้อมอธิบายคุณภาพและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ท่าน

ได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่

ท่านรักและนับถือ 



 

***เน่ืองจากทางแลนด์เกาหล ีได้รบัแจ้งเตอืนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต้  และจากสายการบนิ เรื่องผูแ้อบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไป

ด้วยวตัถุประสงค์อื่น เช่น ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 2561 โปรแกรม JEJU SUPER SAVE IN SEPTEMBER ทางแลนด์เกาหลี

จ าเป็นต้องเก็บค่าประกนัเพื่อใหลู้กคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ เป็นจ านวนเงนิ (10,000 บาท หรอื 300,000 วอน) หากลูกคา้เป็นนักท่องเที่ยวจรงิๆ เดนิทาง

ท่องเที่ยวพรอ้มกรุ๊ปและกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรบัเงนิประกนัน้ีคืนเต็มจ านวน ดงันัน้จงึใคร่ขอความร่วมมอืจากลูกคา้ปฏบิตัติามเงื่อนไข

ดงักล่าว  (ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงินประกนักรณีลูกคา้ไม่ผ่านกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื กรมแรงงานทัง้ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหล ีกกัตวัไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตวักลบัประเทศไทยลูกคา้จะต้องเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งใหท้ราบว่า ทางคณะทวัร์จะออกเดนิทางท่องเที่ยวหลงัเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัร์ไม่มนีโยบายใหค้ณะรอ ท่านที่ตดิด่านตรวจคน

เขา้เมอืง หากสามารถผ่านเขา้เมอืงได้จะต้องเดนิทางไปพบกบัคณะทวัร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเดนิทางจากทวัร์ได้ เพื่อความเป็นระเบยีบและคณะได้

ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

 

 

 

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี (LOTTE DUTY FREE 

SHOP) ที่นี่มีสินค้าช้ันนำปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด  น้ำหอม เสื้อผ้า 

เครื่องสำอางค์ 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. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2243 

พร้อมความประทับใจ 

01.00-02-00 น.  เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

 

 **กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเข้าประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่

นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัท*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสายการบิน อุบัตเิหตุ ภัย

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดข้ึนอยู่เหนือการควบคุมของบรษัิท 

และเจ้าหน้าที่ ทีจ่ะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู้เดินทางไมส่ามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่า

ด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใช้จ่าย ที่ลูกค้าและบริษัทจ่ายไปแล้ว 

 



 

 
***ราคาโปรโมชั่น มีจำนวนจำกัด(ราคายึดตามหน้าเว็บไซต์) 
เง่ือนไขการให้บริการกรณสีำรองท่ีนั่ง  

   1. ราคาโปรโมช่ันชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice 
      ราคาปกติชำระเงินมัดจำ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รบั invoice 
   2. ส่วนทีเ่หลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการเดินทางกับทางบริษัท 
ราคานี้รวม 
-   ค่าต๋ัวเครื่องบิน ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแหง่ที่มี   
-  ค่าอาหารทกุมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าที่พักระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรับ-สง่ และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ช้ิน 
-   ค่าหัวหน้าทัวรผ์ู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านทอ่งเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
              (ขอสงวนสิทธ์ิหัวหน้าทัวร์ไมบ่ินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์) 
-   ค่าประกันอบุัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
ราคานี้ไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถ่ิน 1,200 บาท หรือ 35,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 

-   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส์่วนตัว, ค่าซักรีด, มินบิาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ 
เครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
-   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.) 

อัตราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / 

เด็กไม่เสริมเตยีง พักเด่ียวเพ่ิม 
ราคาปกต ิ ราคาโปรโมชั่น 

มีนาคม : 25-29   
เมษายน : 15-19 

21,400.- 17,900.- 

4,900.- 

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.- 



 

-   ค่าวีซ่าสำหรบัพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญ
ถ่ินที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รปูถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผูเ้ดินทางเตรียมเอกสารและ
ดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น  (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออก
ด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 
-  ค่าอาหารทีลู่กค้ารบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลี่ยนแปลงจากทีโ่ปรแกรมกำหนด หากลกูค้าไม่สามารถ
รับประทานอาหารที่ทางทัวรจ์ัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเรจ็รปูส่วนตัวสำรองมาด้วย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30  วันข้ึนไป ยึดมัดจำ 
- ยกเลกิการเดินทางไม่ถึง 30  วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

(ราคาโปรโมช่ันไมส่ามารถยกเลิกการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี )     
ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทางได้*** 

กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 
Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรอื ค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
หมายเหต ุ
- จำนวนผู้เดินทาง ข้ันต่ำ ผู้ใหญ่ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ข้ึนไป โดยบริษัทจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการ

เดินทาง 
- ราคาน้ีเป็นราคาสำหรับนกัท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสอืเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยวต่างประเทศชำระเพิ่ม

ท่านละ 3,000 บาท) 
- เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสำคัญ 
- สงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- หนังสือเดินทาง ต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มจีุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยว เท่านั้น (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบ
ใดๆทั้งสิ้น) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีทีท่่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืง หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 
เดินทางแล้ว 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุัติเหตุทีเ่กิดจาก 
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

- ตั๋วเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนำมาเลือ่นวันหรอืคืนเงิน 



 

- การติดต่อใดๆกบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทำในวันทำการของบริษัทดังนี้ วันจันทร์ - วัน
ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่า
เป็นวันหยุดทำการของบริษัท 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน  ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัททัง้สิ้น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอำนาจขอ
บริษัทกำกับเท่านั้น 

- หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วภายในประเทศ อาทเิช่นเครือ่งบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนทำการออก
ตั๋ว เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้า เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการ
ผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี 

- ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้งตามที่โปรแกรมกำหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 100,000 วอน หรือ
เป็นเงินไทย3,000 บาท 

- ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมทีเ่ข้าพัก 
ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได ้

- ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน 
- ขอสงวนสทิธ์ิการตัดหอ้งพกัสำหรบัผูท้ี่ไม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพักได้ 
- ขอสงวนสทิธ์ิสำหรับลูกค้าทีเ่ดินทางท่องเที่ยว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
- เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข 

ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 
-  

กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทัวร์ตามท่ีระบุในรายการขา้งตน้  
หากมีข้อสงสยักรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีก่อนทำการจอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 


