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โปรแกรมการเดินทาง 

ชายหาดอีโฮเทอู - วัดยักชอนซา - คามิลเลีย ฮิลล์  - สวนส้มไร้เมล็ด - ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค 

ศูนย์นํ #ามันสนเข็มแดง - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดวอลจองรี 

ตลาดชองฮา - คลีนิคทันตกรรมหมอยุน - สเปซ วอล์ค สะพานอวกาศ โพฮัง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ชายหาดแฮอุนแด 

ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์แสดงชุดเครื2องนอนSESA LIVING - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - ศูนย์เครื2องสําอาง -  

ล็อตเต้ดิวตี #ฟรีปูซาน - ตลาดวอล์คกิ #งสตรีทนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชิ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 



 

 

จุดนัดพบแรกสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินนานาชาติประจําประเทศไทย 

เวลานัดหมาย : 22:00-23.00(ขอสงวนสิทธิ5 สายการบิน เวลาบิน เที2ยวบิน 

เส้นทางบิน เปลี2ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบวล่วงหน้า ขึ #นอยู่กับผู้จัดทําตามความ
เหมาะสม)เที2ยวบินออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา : 02.25-

03.30  เที2ยวบิน : 7C2244 สายการบินเจจูแอร์  JEJU AIR  ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 5-6ชั2วโมง 

 

 

พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจูอินเตอร์เนชั2นแนลแอร์พอร์ต หลังจากผ่านดา่นตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าที2สายพาน ออกมาพบกับ
ผู้นําทัวร์เพื2อทําการยืนยันตัวตนการเข้าร่วมทัวร์ และเตรียมตัวบริเวณจุดนัดพบเพื2อออกเดินทางท่องเที2ยวพร้อมกัน 

 

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูขึ #นชื2อประจําเกาะเชจู Jeon Bok Juk หรือโจ๊กหอยเป๋าฮื #อ ที2โด่งดังแบบใคร
ที2มาเที2ยวเชจตู้องลองมาลิ #มรสให้ได้ และที2สําคัญนอกจากความอร่อยของตัวข้าวโจ๊กที2ถูกปรุงเป็นพิเศษแล้ว 

ยังมีหอยเป๋าฮื #อจากท้องทะเลเกาะเชจู มาเป็นชิ #นพอดีคําแบบน่ารับประทานมากๆ เมนูนี #บอกเลยว่านอกจาก
อร่อยแล้วยังได้ประโยชน์ เพิ2มกําลังวังชาอีกด้วย 

 

 

พาท่านท่องเท ี�ยวชายหาดข ึ �นช ื�อบนเกาะเชจ ู "อ ีโฮเทอ ู" นอกจากความสวยงามของท้อง
ทะเล คาเฟ่น่ารักๆตา่งๆแล้ว ยังมีสัญลักษณ์ที2มองลงมาจากเครื2องบินจะเห็นทันทีที2ถึงเกาะเชจู 

นั2นก็คือประภาคารรูปม้าสีขาว และสีแดง ม้าถือว่าเป็นสัตว์ประจําเกาะเชจู และใครๆที2มาเที2ยวก็
นิยมมาถ่ายรูปและเช็คอินกันที2นี2เสมอ 

 

พาท ุกท่านเดนิทางสู่ วัดยักชอนซา (Yakcheonsa Temple) ตั #งอยู่ในบริเวณที2มีนํ #าแร่ไหล
ออกมา จากพื #นดินตลอดทั #งปี ในฝั2งซอกวีโพบนเกาะเชจู วัดแหง่นี #ถูกสร้างขึ #น โดยมีรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม ของวัดทางพุทธศาสนา ในสมัยต้นราชวงศโ์ชซอน บริเวณของวัดครอบคลุมพื #นที2
กว่า 3,305 ตารางเมตร ด้วยขนาดของวัดที2ใหญแ่ละสวยงาม ทําให้วัดแห่งนี # กลายเป็นอีกหนึ2ง
สถานที2ยอดนิยม และนักท่องเที2ยวทั #งในและต่างประเทศ 

 

 
 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

วนัสองของการเดินทาง    ชายหาดอีโฮเทอ ู – วัดยักชอนซา - คามิลเลีย ฮิลล์  – สวนส้ม – ไร่ ชาเข ียวโอซุลล็อค  
 



จากน ั �นพาท่าน เยี�ยมชม คามิลเลีย ฮ ิลล์ สวนดอกไม้แห่งความรักและการพักผ่อน 

(Camellia Hill The Forest of love and healing) เริ2มจากการปลูกต้นคามิลเลียที2ออก
ดอกในช่วงฤดูหนาว ด้วยความรักในดอกไม้จึงปรับเปลี2ยนที2นี2เ ป็นสวนดอกไม้ที2สามารถ
ท่องเที2ยวได้ทั #ง 4 ฤดูกาล ทําให้นักท่องเที2ยวได้ความรู้สึกว่า สถานที2เดียวกันแต่ได้ความ
แตกต่าง มาเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื2อเลยทีเดียว ด้านในมีการแบ่งโซนจัดสรรพื #นที2ได้ดีมาก ไม่ซับซ้อน 

สามารถเดินเที2ยว ถ่ายรูป สูดอากาศบริสุทธิ5ได้สบายๆมาก ฤดูหนาว (Winter Season) ที2
แห่งนี #จะเบ่นบานไปด้วยดอกคามิลเลีย หลากหลายสายพันธ์ สีสันสวยๆ สลับเรียงรายกัน 

พร้อมมุมที2ถ่ายรูปมากมาย ฤดูใบไม้ผลิ (Spring Season) แน่นอนวา่ช่วงที2ทุกคนรอคอย 

Cherry Blossom หรือซากรุกะนั2นเอง ที2นี2ก็มีให้ได้มาชมเช่นกัน ฤดูร้อน (Summer Season) 

ช่วงนี #สวยไฮไลท์เช่นกัน เป็นช่วงที2ดอกไฮเดรนเยียเบ่งบาน เป็นพุ่มใหญ่ หลากสี เยอะมากจน
ใครๆต้องมาให้ได้เชียว ฤดใูบไม้ร่วง (Autumn Season) ไฮไลท์ของฤดูกาลนี #คือ ทุ่งหญ้าสีชมพูพิงค์มูลี2 Pink Muhly เป็นอะไรที2ทุกคน
รอคอย 1ปี1ครั #งกับ ต้นหญ้าที2เป็นสีชมพูโดยธรรมชาติ สวย หวาน น่ารักมาก 

จากน ั �นพาท่าน เยี�ยมชม สวนส้มไร้ เมล็ด (Orange Farm) อีกหนึ2งสิ2งโด่งดัง และมีชื2อเสียง
ไปทั2วโลกคือ ส้ม ที2ปลูกบนเกาะเชจู ด้วยความพิเศษ รสชาติที2อร่อยเป็นเอกลักษณ์ ปลอด
สารเคมี และดกมาก ผู้คนที2ผ่านไปผ่านมา ต้องมองเหลียวหลังกันเลยทีเดียว ชาวบ้านบน
เกาะเชจูได้ปลูกกันเยอะมากขึ #น หลังจากเป็นที2ต้องการมากขึ #น ทาํให้สร้างรายได้ เลี #ยง
ครอบครัว และเศรษฐกิจบนเกาะที2ดีขึ #น เอกลักษณ์ของส้มบนเกาะเชจู คือไร้เมล็ด รสชาติกลม
กล่อม วิตามินซีสูง ปัจจุบันหลายๆสวนส้ม ได้เปิดให้นักท่องเที2ยวเข้าไปถ่ายรูป และได้ลองชิม
ส้มสดๆ จากต้น จากสวน ถือเป็นอีกกิจกรรมยอดฮิต เมื2อมาเยือนเกาะเชจู ช่วงฤดูกาลส้มเลย

ทีเดียว 1ปีมี1ครั #ง คือช่วงหน้าหนาวเท่านั #น 

พาท่าน เดินทางสู่ ไร่ชาเข ียวโอซุลล็อค  ขึ #นชื2อที2สุดแห่งเกาะเชจู O'Sulloc ซึ2งจะแบ่งเป็น
โซนไร่ชากลางแจ้ง และโซนพิพิธภัณฑ์ที2มีการจัดแสดงเรื2องราวของชา ร้านคาเฟ่ และร้านขาย
ของฝาก ซึ2งท่านสามารถเยี2ยมชมได้ทุกๆโซน เกาะเชจูเป็นดินแดนที2ได้รับของขวัญจาธรรมชาติ 
ปลูกชาเขียวได้คุณภาพสูง ผสมผสานกับนวัตกรรมสมัยใหม่ จนทําให้ชาที2นี2ส่งออกไปขายทั2ว
โลก นักท่องเที2ยวทั #งเกาหลีและต่างชาติมักมีจุดมุ่งหมายที2จะมาลิ #มรสความอร่อยของชาที2มี
รสชาติเป็นเอกลักษณ์ถึงแหล่งผลิต โดยเฉพาะไอศรีมชาเขียว เค้กโรล เครื2องดื2มชาเขียวทั #งร้อน
และเย็น รับประกันความฟินไปตามๆกัน ส่วนใครที2เน้นการชมวิวถ่ายรูป สวยทุกมุมจนกดชัต

เตอร์รัวๆแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นโซนไร่ชา หรือขึ #นไปจุดชมวิวด้านบนสุดของพิพิธภัณฑ์ ก็จะเห็นความยิ2งใหญ่อลังการของไร่ชาที2นี2 

รับประทานอาหารเย็น พร้อมเสริฟด้วยเมนู เทจี ยังนยอม คัลบี # อาหารเกาหลีแบบปิ#งย่างที2มี
ชื2อเสียงของเกาหลี เป็นการนําเนื #อหมูส่วนซี2โครงมาหมักกับเครื2องปรุงจนเนื #อนุ่ม เสิร์ฟให้ท่าน
ได้ย่างสดๆ ร้อนๆ ร่วมรับประทานด้วยกัน วิธีการทานให้ได้อรรถรส ต้องตัดหมูเป็นชิ #นๆ นําผัก
สด กระเทียม กิมจิ และเครื2องเคียงต่างๆ มาห่อรวมกัน รับประทานคําโตๆแบบสไตล์คนเกาหลี 

หรือทานกับข้าวสวยร้อนๆที2เรามีเสิรฟให้ไม่อั #นก็ได้เช่นกัน 

 

ท ี�พ ัก Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หร ือเท ียบเท่า 



 

 

รับประทานอาหารเช้าที2โรงแรมที2พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี  

จากน ั �นพาท่านไปร ู้ จ ักกับ  สมุนไพรท ี�ม ีชื�อ เสียงของประเทศเกาหลีใต้ Red Pine Oil 

หรือ นํ #ามันสนเข็มแดง ตามตํารับยาโบราณสมัยราชวงศ์โชซอน ที2ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร ปัจจุบันได้นํามาสกัดด้วยวิธีที2ทันสมัยดึงสรรพคุณที2ดีที2สุดออกมาในรูปแบบที2ทานได้
ง่าย และบํารุงสุขภาพได้ดีที2สุด นํ #ามันสนเข็มแดงมีสรรพคุณช่วยในการทําความสะอาดระบบ
หลอดเลือด เคลียร์หลอดเลือดที2อุดตัน ลดคลอเลสเตอรอล ความดัน เบาหวาน ป้องกันเส้น
เลือด ตีบ แตก ตัน อีกทั #งยังช่วยให้การผ่อนคลาย หลับสนิทมากขึ #น ผิวพรรณดูมีสุขภาพดี 
รับประทานเป็นประจํา ร่างกายแข็งแรงขึ #นตามลําดับ 

 

จากน ั �นนําท่านชม ภูเขาไฟซองซาน อ ิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรือที2ถูก
ขนานนามว่า “Sunrise Peak” มีอายุกว่า 5000 ปี ที2นี2เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ #นที2สวยที2สุด 

จึงเป็นสถานที2โด่งดังที2ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขึ #น ป็นสถานที2ที2นักท่องเที2ยวจากทั2ว
ทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ2งมหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติ ภูเขาไฟ
ลูกนี #สงบลงเป็นที2เรียบร้อย แต่ทิ #งความสมบูรณ์และสวยงามเอาไว้ โดยรูปทรงที2กลมขนาด
ใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 600 เมตร มีรอยหยักมองแล้วลักษณะเหมือนทรงมงกุฏเลย 

และเป็นการเชื2อมโยงกับเกาะเชจูแบบธรรมชาติ ด้วยธารลาวา ปัจจุบันจึงสามารถไปเที2ยวจุดนี #
ด้วยรถยนต์ และใครที2อยากได้บรรยากาศปากปล่องภูเขาไฟ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที2สวยงาม 

ต้องเอาชนะใจตัวเองด้วยการเดินขึ #นไปพิชิตถึงยอดปากปล่อง ความสูงจากระดับนํ #าทะเล 

182 เมตรเท่านั #น 

จากนั �นพาท่านชมความงามท ี�แปลกตาของ ชายหาดโขดหิน  ควังช ีกี จุดตรงนี #เป็นทาง
เชื2อมต่อไปยังภูเขาไปซองซานอิลจูบง และเป็นมุมที2สามารถมองเห็นภูเขาไฟลูกนี #แบบเต็มๆ 

ถือเป็นวิวที2สวยมาก และเมื2อเวลานํ #าลงจะมีโขดหิมโผล่ขึ #นมาพร้อมตะไคร่สีเขียวสด ตัดกับนํ #า
ทะเลที2ใสมาก เป็นความงามที2แปลกตา ทําให้นักท่องเที2ยวอดใจไม่ได้ที2จะต้องแวะถ่ายรูปก่อน
เดินทางไปท่องเที2ยวซองซานอิลจูบงนั2นเอง 

 

รับประทานอาหารกลางวันบริการท่านด้วย ทแวจีพุลแบ็ก เป็นการนําเนื #อหมูหมักกับ
เครื2องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนําไปผัดคลุกเคล้าพร้อมผักและนํ #าซุปแบบขลุกขลิก นักท่องเที2ยว
นิยมรับประทานเพราะมีรสชาติกลมกล่อมและเผ็ดเล็กน้อย คล้ายหมูผัดพริกแกงบ้านเรา เมื2อ
สุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื2องเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ เป็นอาหารพิเศษที2ขอ
แนะนําอย่างยิ2ง 

 

 

วนัสามของการเดินทาง   ศูนย์น ํ �ามันสนเข ็มแดง - ภูเขาไฟซองซาน  อ ิลจุลบง - ชายหาดโขดหนิ ควังช ีกี –  

หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ชายหาดวอลจองรี  



จากน ั�นพาท่านเยี�ยมชม หมู่บ้าน วัฒนธรรม "ซองอึบ"  (SONGEUB FOLK VILLAGE) 
เป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที2ยังมีผู้คนอาศัยอยู่จริง เมื2อไปถึงจะมีชาวบ้านมา
ต้อนรับและพาเราเดินชมวิถีชีวิตต่างๆ ในหมู่บ้าน พร้อมถ่ายทอดเรื2องราวของคนที2นี2ให้ฟัง
แบบสนุกสนาน เราจะได้รู้จักรูปปั#นเทพพระเจ้า ทอลฮารุบัง ที2มีอยู่ทั2วเกาะ บ้านที2สร้างจาก
ก้อนหินทั #งหลัง แหล่งนํ #าจืดที2หายากมาก อาชีพหลักของชาวเกาะ ความไม่เท่าเทียมของ
หญิงชายในอดีต สัตว์เลี #ยงประจําเกาะ ไหหรือโอ่งโบราณที2ได้มีไว้หมักกิมจิ เหมือนที2อื2นๆ 
และที2พลาดไม่ได้สินค้า Otop ของหมู่บ้านที2มีมาช้านาน เป็นที2เลื2องชื2อว่ามาเกาะเชจูต้องมา
ชิม และช้อปสักครั #ง นั2นก็คือผลิตภัณฑ์แคลเซียมธรรมชาติจากกระดูกม้า และนํ #าหมักเบอร์รี2
ป่า แบล็คราสเบอรี2 หรือที2เรียกันว่า Omija (โอมิจา) ถ้าได้ดื2มจะสดชื2นมากๆ 

จากน ั �นน ําท่าน เดนิทางสู่ ชายหาดวอลจองร ี Woljeongri Beach ชายหาดสุดชิคบน
เกาะเชจู ที2เป็นรูปโค้งทรงเสี #ยวพระจันทร์ ทรายสีขาวละเอียดตัดกับนํ #าทะเลสีมรกต ลมพัด
เย็นสบายตลอดทั #งปี ตลอดเส้นถนนจะมีร้านคาเฟ่เก๋ๆ ที2นักท่องเที2ยวนิยมมาเชคอิน ดื2ม
กาแฟ เบเกอรี2อร่อยๆ หลายร้านมาก ทุกร้านจะมีรูปแบบสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ให้ความรู้สึก
คล้ายการเที2ยวทะเลทางยุโรป และช่วงหน้าร้อนก็เป็นที2นิยมของกลุ่มรักกีฬาทางนํ #า เซิร์ฟ
ต่างๆ ด้วย หนึ2งสิ2งที2ทุกคนพลาดไม่ได้กับการมาเที2ยวที2ชายหาดวอลจองรีนี # คือการนั2งถ่ายรูป

บนเก้าอี #หลากสี ที2ตั #งเรียงราย หันหน้าออกสู่ทะเล ชิว ชิค ถูกใจวัยรุ่นมาก 

รับประทานอาหารเย็น เมนูใหม่อยากให้ท่านได้ลิ #มลอง ตัPกฮันมารี ซุปไก่ตุ๋นสไตล์เกาหลีแท้ๆ ที2นําไก่ทั #งตัวมา
ตุ๋นให้นํ #าซุปที2หอม หวานจากหวัไชท้าว และผักต่างๆ เนื #อไก่จะนุ่ม ท่านง่าย เสิรฟพร้อมกับข้าวเกาหลี เหนียว
นุ่ม เครื2องเคียงตา่งๆเช่น กิมจิผักกาด หรือเครื2องเคียงตามฤดูกาล 

 

ท ี�พ ัก Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หร ือเท ียบเท่า 

 

 

รับประทานอาหารเช้าที2โรงแรมที2พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี 

พาท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ สนามบิน Jeju Airport 

(ไฟล์ทบิน  / เวลาบิน / สนามบิน / สายการบิน สงวนสิทธิ5ตามความเหมาะสมขึ #นอยู่กับบริษัท) 

 

 พาท่านไปตามรอยซ ีรีย์จ ุดถ่ายทําหลักของเรื�อ ง Hometown Cha Cha Cha ที2ตลาดชองฮา วิถี

ชีวิตของชาวบ้านเมืองโพฮัง ซึ2งที2ตลาดจะมีร้านขายอุปกรณ์ตกปลา ร้านอาหาร ร้านซุปเปอร์โพรา 

อนุสาวรีย์ปลาหมึก และร้านกาแฟ ซึ2งใครได้ดูเรื2องนี #ก็จะจาํฉากเหล่านี #ที2เห็นในซีรีย์ได้แน่นอน ปัจจุบันก็

จะมีนักท่องเที2ยวแวะเวียนมาถ่ายรูป เช็คอิน ตามรอยพระนางในเรื2องกันมากมาย 

วนัสี�ของการเดินทาง   ตลาดชองฮา สถานท ี�ถ่ายทําดราม่าเร ื�อ ง โฮมทาวน์ – คลนิ ิกท ันตกรรมหมอยนุ  –  

                   สเปซ วอล์ค สะพานอวกาศ โพฮ ัง -วัดแฮดง ยงกุงซา - ชายหาดแฮอ ุนแด – ตลาดแฮอนุแดไนท์มาร์ เ  



 

 

พาท่านรับประทานอาหารท้องถิ2น รสชาติจัดจ้าน ทเวจีดูลลูชีกี หรือหมูผัดเผ็ดกะทะร้อน ซึ2งเป็นเมนูที2นิยม

ในตลาดชองฮา เมืองโพฮัง ซึ2งคนที2นี2มักจะทานอาหารที2มีรสจัดกว่าในเมือง จึงนําหมูมาผัดกับซอสที2มี

เอกลักษณ์เฉพาะที2ร้าน เข้าเนื #อ จนหมูนุ่ม อร่อย ทานคู่กับข้าวสวย และเครื2องเคียงต่างๆ เช่น กิมจิ 

ถั2วงอก แตงกวา พร้อมผักสด และกระเทียมทานแกล้ม 

 

พาท่านมาเช ็คอนิถ่ายร ูปคลินคิหมอฟันของค ุณหมอยุน  นางเอกในเรื2อง 

Hometown Cha Cha Cha เป็นโลเคชั2นในการถ่ายซีรีย์เรื2องนี #นั2นเอง ซึ2งคลีนิคหันหน้า

ออกทะเล ที2มีวิวทะเลที2สวยมากๆ เงียบสงบ ถือว่าเป็นคลีนิคในฝันของหมอหลายๆคน

เลยทีเดียว 

 พาท่านมาเช ็คอนิ  “โพฮัง สเปซ วอ ล์ก”  แลนด์มาร์กใหม่ของเมืองโพฮัง ตั #งอยู่ใน

สวนฮวานโฮ หากได้มาลองเดินดูแล้วจะต้องลืมการเดินสะพานแบบเดิมๆไปได้เลย

เพราะที2นี2บอกเลยว่าไม่ธรรมดาตั #งแต่ดีไซน์ที2ประหนึ2งงานศิลป์คล้ายกับรางรถไฟเหาะ 

แถมยังเป็นสกายวอร์คที2ใหญ่ที2สุดในประเทศเกาหลีใต้อีกต่างหาก ระยะทางเดินของตัว 

space walk 333 เมตร ความสูง 25 เมตร  มีชื2อเล่นว่า "Cloud" เพราะมีลักษณะ

เหมือนเมฆที2กําลังคล้อยตํ2า และสามารถเห็นวิวเมือง อ่าวยังกิลและหาดยังกิล ถือว่า

เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหมข่องเมืองที2มาแล้วต้องโดน 

พาทุกท่าน เดนิทางสู่ วัดแฮดง ยงกุงซา ตั #งอยู่บนชายฝั2ง

ตะวันออกเฉียงเหนือ ของเมืองปูซาน เป็นวัดที2สร้างบนเหล่าโขดหินริม

ชายหาด ที2แตกต่างไปจากวดัส่วนใหญ่ ซึ2งมักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัด

แห่งนี #ก่อตั #งโดย พระผู้ยิ2งใหญ่ซึ2งมีนามว่า พระนาองซูโดซา ซึ2งเป็นที2ปรึกษา

ของกษัตริย์คงมินวังแห่งโครยอ เมื2อทุกท่านเดินเท้าเข้าสู่วัดแห่งนี # จาก

ประตูซุ้มมังกรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่บันไดหิน 108 ขั #น

และโคมไฟหิน ซึ2งเป็นจุดสําหรับชมวิว และความงดงามของท้องทะเลสีฟ้า

คราม ก่อนจะเดินต่อลงไปสู่บริเวณซึ2งเป็นที2ประดิษฐานของ พระพุทธรูป

ศักดิ5สิทธิ5องค์สีดํา ซึ2งตั #งตระหง่านอยู่บนโขดหิน และมีท้องทะเลกว้างเป็นฉากหลังและเมื2อคุณเดินไปตามสะพานที2ทอดยาว และนําพา

คุณเข้าสู่บริเวณภายในของวัด ซึ2งประกอบไปด้วยวิหารและศาลา ที2เรียงรายลดหลั2นกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้าของวิหาร

หลัก มีเจดีย์หินสูง 3 ชั #น และสิงโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข นอกจากนี #ภายในวัด ยังมี

องค์เจ้าแม่กวนอิม, พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่าม, ศาลเจ้า และพุทธสถานอื2นๆ อีกหลายแห่ง 



 

 ชายหาดแฮอุนแด Haeundae Beach ชายหาดที2สวยที2สุดแห่งหนึ2งในเกาหลีใต้  ชายหาด

ทรายละเอียด ยาว T.V กิโลเมตร และยังเป็นสถานที2จัดงานเทศกาลตา่งๆ ตลอดทั #งปี ถูกตั #งชื2อ

โดยนักปราชญ์นามว่า ชอย ชี วอน (Choi Chi-won) ในยุคสมัยของรวงค์ชิลลา เดินทางมาที2

ชายหาด แล้วประทับใจในความสวยงาม จึงเขียนคําว่า “Haeundae : แฮอุนแด ” ไว้บน

กําแพงหิน คนท่องถิ2นเลยเรียกใช้ชื2อนี #เรื2อยมา ชายหาดแฮอุนแดมคีวามยาว T.V กิโลเมตร 

ครอบคลุมพื #นที2กว่า VY,Z[[ ตารางเมตร 

ตลาดแฮอ ุนแด  เป็นถนนเล็กๆ ที2มีร้านอาหารเปิดขายกันตั #งแต่เช้าเรื2อยไปจนถึงเที2ยงคืน 
ปัจจุบันย่าน ตลาดแฮอุนแด มีการก่อสร้างถนน และอาคารใหม่ๆ เกิดขึ #นมากมาย เพื2อรองรับ
นักท่องเที2ยวจากทั2วโลก เรียกว่า ยิ2งดึก ยิ2งคึกคัก ถึงแม้ว่าความเจริญจะรายล้อมเข้ามา
มากมาย แต่ความน่าสนใจของตลาดแบบดั #งเดิม ตลาด Haeundae Traditional Market ก็
ยังมีเสน่ห์มาจนถึงทุกวันนี # อาหารแนะนํา ของทอด โอเด้งเสียบไม้ ข้าวห่อสาหร่าย และต๊อก
โบกี เป็นถนนสายอาหารแบบดั #งเดิมที2อยู่คู่กับชายหาด Haeundae   

(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 

   ท ี�พ ัก IBIS BUDGET /  Toyoko Inn Busan HaeundaeT หร ือ  เท ียบเท่า 

 

 

รับประทานอาหารเช้าที2โรงแรมที2พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี 

พาท่านเข้าชมและเลือกซื �อช ุดเคร ื�องนอน Sesa Living  เพื2อสุขภาพอันดับหนึ2งของ
ประเทศเกาหลีใต้ Sesa Living ที2ใช้เส้นใยในการถักทอถึง 15400 เส้น กันไรฝุ่นได้100% มี
การใช้หยกในการทําเส้นใย จึงมีคุณสมบัติในเรื2องของการบําบัดขณะนอนหลับ ซึ2งเนื #อผ้าจะมี
สัมผัสที2นุ่ม ลื2น ไม่มีเสียงดังเมื2อขยับตัว และยังปรับอุณหภูมิที2คงที2ให้ร่างกายขณะนอนหลับ
พักผ่อนอีกด้วย และโชว์รูมแห่งนี #สามารถคืนภาษีให้กับนักท่องเที2ยวอีกด้วย 

 

พาท่าน สัมผัสประสบการ ณ์ใหม่ กับการน ั� งสกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า เลียบ
ทะเลแฮอุนแด เมืองท่าอันดับ1ของประเทศเกาหลีใต้ ตัวแคปซูลหนึ2งคันจะนั2งได้ 4ท่าน แต่ละ
แคปซูลก็จะมีสีสันสดใส นํ #าเงิน แดง เหลือง เขียว แล่นสลับๆกันไป สีสวยตัดกับท้องฟ้า แล่น
คู่ขนานกับรถไฟชมทะเลด้านล่าง ระหว่างนั2งในแคปซูลท่านจะได้ชมววิเมืองปูซานได้ทั #งซ้าย
และขวา แคปซูลจะแล่นช้าๆให้เราไปชื2นชมความงาม ของวิวทะเล และวิวตัวเมือง ถือว่าเป็นที2
เที2ยวเปิดใหม่ล่าสุด ที2น่าไปเที2ยวมากๆเลยทีเดียว 

วนัห้าของการเดินทาง   ศูนย์แสดงชุดเคร ื�อ งนอนSESA LIVING - ศูนย์เคร ื�อ งสําอาง - ล็อตเต้ดิวต ี �ฟร ีป ูซาน 

ตลาดวอล์คกิ �งสตรีทน ัมโพดง - ตลาดปลาจากัลช ิ - หมู่บ้านวัฒนธรรมค ัมชอน 



 

 

พาท่านเด ินทางสู่ ศ ูนย์รวมเคร ื�อ งสําอาง (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสําอางค์ที2หมอ
ศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที2เหมาะกับผู้ที2มีปัญหาผิวหน้า ไม่ว่า
จะเป็นสิว มีริ #วรอย ฝ้า กระ จุดด่างดําใบหน้าหมองคลํ #า อยากผิวขาวสว่างใส ไร้ริ #วรอย แต่งหน้า
เบาๆโชว์ผิวแบบสาวเกาหลี โดยไม่ต้องศัลยกรรม 

 

พาท ุกท่านเดนิทางสู่ ล็อตเต้ดิวต ี �ฟร ีปูซาน เป็นร้านค้าปลอดภาษีชั #นนําระดับโลก และ

สถานที2สําหรับการช้อปปิ#ง ที2มีการบริการแบบครบวงจร ภายในมีร้านบูติก แบรนด์ชั #นนํากว่า 50 

ร้านค้า และสินค้าปลอดภาษี มีสินค้าหลากหลายประเภท ให้ได้เลือกซื #อเลือกหา ได้แก่ นํ #าหอม, 

เครื2องสําอาง, สินค้าแฟชั2น, แว่นตา, เครื2องใช้ไฟฟ้า, ผ้าปูที2นอน, นาฬิกา และอื2นๆ อีกมากมาย 

นําท ุกท่านเดนิทางสู่ ตลาดตลาดวอล์คกิ �งสตร ีทน ัมโพดง (Nampodong) แหล่งช้อปเมือง

ปูซาน แหล่งช้อปปิ#งอันดับต้นๆที2ขาช้อปแหลกทั #งหลายรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะย่านนี #ถือเป็น

ศูนย์รวมแฟชั2นชั #นน าของหนุ่มสาวปูซาน และนักท่องเที2ยวเลยก็ว่าได้ หากอยากดูเทรนด์การ

แต่งตวั เหล่สาวหน้าเด้ง หรือจะมองหนุ่มหน้าใส มาที2นี2รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ค่ะ ถ้าจะให้เปรียบ

ก็คล้ายๆกับย่านสยามของบ้านเรานั2นเอง รวมถึงอาหารฟู๊ ดสตรีท อาหารท้องถิ2นต่างๆอีกเพียบ 

อิสระอาหารกลางวัน 

ตลาดปลาจากัลช ิ Jagalchi Market เป็นตลาดอาหารทะเลที2ใหญ่ที2สุดของเกาหลี และเป็น

ตลาดเก่าแก่ที2มีชื2อเสียงมานาน ที2คุณจะได้ลิ #มลองอาหารทะเลสดๆ ทั #ง กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก 

ที2พร้อมปรุงให้ได้ทานกันสดๆ แถมราคายังไม่แพงอีกด้วย ตลาดมีทั #งที2อยู่กลางแจ้ง และในอาคาร

หลังคาโค้งรูปเกลียวคลื2น ที2เป็นสัญลักษณ์ของที2นี2เลย นอกจากอาหารทะเลสดๆ แล้ว บริเวณ

ตลาดยังมีร้านอาหารทั #งแบบเมนูปกติ และเมนูบุฟเฟต์ อร่อยกันแบบไม่อั #นเลยทีเดียว  

พาท ุกท่านเดนิทางสู่ Gamcheon Culture Village (หมู่บ้านวัฒนธรรมค ัมชอน) เป็น

หมู่บ้านที2เกิดจากการตั #งรกราก ย้ายถิ2นฐานของชาวเกาหลี ซึ2งหนีภัยจากสงครามเกาหลี ใน

ระหว่างปี ค.ศ. 1950 -1953 และอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน ด้วยลักษณะการสร้างบ้านเรือนผ่าน

ถนนทุกสาย ที2เรียงรายไปตามแนวภูเขา จนเป็นขั #นบันไดที2เป็นระเบียบ และดูสวยงามแปลกตา 

ไปกับสีสันที2สลับไปมาของตัวบ้านและหลังคา จึงกลายเป็นเอกลักษณ์สําคัญของหมู่บ้านแห่งนี # 

จนได้รับฉายาว่า “มาชูปิกชูแห่งปูซาน”  ในปี ค.ศ. 2015 นอกเหนือไปจากความสวยงามแปลก



ตา ของหมู่บ้านแห่งนี #แล้ว ภายในหมู่บ้านยังมีสถานที2 และสิ2งอํานวยความสะดวก ซึ2งทําให้คุณเพลิดเพลิน ไปกับการเดินท่องเที2ยว

ภายในหมู่บ้าน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก, ร้านศิลปะ, ร้านขายของที2ระลึก, คาเฟ่, ร้านกาแฟ, ร้านอาหารหลากหลายประเภท และอื2นๆ 

อีกมากมาย 

 

Tg.[[ - h[.i[  ถึงเวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางกลับประเทศไทย สายการบิน JEJU AIR/JIN AIR    Flight : 7C225T (หรือ

เทียบเท่า) โดยมีเจ้าหน้าคอยดูแลขั #นตอนการเช็คอิน ตัjวเครื2องบิน และอํานวยความสะดวก เพื2อส่งทุกท่านกลับด้วยความสวัสดิภาพ 

และความประทับใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



***ราคาโปรโมข ั�นม ีจํานวนจําก ัด ราคาเปลี�ยนแปลงตลอด  

เช ็คราคากับเจ้าหน้าที�เท่าน ั �น*** 

 

 

อัตราค่าบริการ Wow Jeju Busan Pohang 5D3N 

พีเรียตเดินทาง 
ราคาโปรโมชั �น 
(จาํนวนจํากดั) 

ราคาปกติ พกัเดี�ยวเพิ�ม 

ตุลาคม : 1-5 , 2-6 , 8-12 , 29-2 พ.ย. , 30-3พ.ย.  
พฤศจิกายน :5-9 , 6-10 ,12-16 ,13-17 , 19-23 , 20-24 ,26-30 , 

27-1ธ.ค. 
ธันวาคม : 10-14 , 11-15  

31,999.- 36,999.- 

7,000 

ตุลาคม : 3-7 ,7-11 , 9-13 , 15-19 , 16-20 , 23-27 , 31-4พ.ย. 
พฤศจิกายน : 4-8 , 7-11 ,11-15 , 14-18 , 18-22 , 21-25 , 25-29 

28-2ธ.ค. 
ธันวาคม : 4-8 ,5-9 ,12-16 

33,999.- 38,999.- 

ตุลาคม :4-8 , 5-9 ,6-10 ,10-14 ,14-18 ,17-21 ,22-26 ,24-28  
28-1พ.ย. 

พฤศจิกายน : 1-5 , 2-6 , 3-7 ,8-12 , 9-13 , 10-14 , 15-19 , 16-20 
17-21 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 29-3ธ.ค. 

ธันวาคม : 3-7 ,6-10 ,9-13 ,13-17 , 14-18 , 15-19 

35,999.- 40,999.- 

ตุลาคม : 13-17 , 21-25 , 25-29 , 26-30 , 27-31 37,999.- 42,999.- 

ตุลาคม : 11-15 , 18-22 
พฤศจิกายน :i[-Zธ.ค. 
ธันวาคม : 2-6 ,7-11 

39,999.- 44,999.- 

ตุลาคม : 12-16 
ธันวาคม : 8-12 

41,999.- 46,999.- 

ตุลาคม : 19-23 , 20-24 
ธันวาคม : 1-5 

43,999.- 49,999.- 

ทารก ( ไม่เกิน F ปี) = 5,000.-      จอยกรุ๊ป (ไม่ใช้ตั Kวเครื�อง) =MN,000.- 



ข้อก ําหนดและเงื�อนไข  

1. การสํารองที�น ั� ง 

� ชําระเงินค่าทวัร์หลังได้รับ Invoice เท่านั #น ต้องชําระตามยอดเงินและวันเวลาที2กําหนดใน Invoice หากไม่มีการชําระเวลาที2กําหนด 
การจองจะถูกยกเลิกอัติโนมัติ การจองใหม่จะไม่สามารถใช้ข้อมูลการจองเดิมได้ ทั #งจํานวนที2นั2งและราคา 

� กรณีมัดจําใช้สําหรับเลือกราคาปกติเท่านั #น ชําระมัดจําขั #นตํ2าที2นั2งละ 5,000 บาท และชําระส่วนที2เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 
วัน หรือตามวัน/เวลาที2ระบุใน Invoice 

� กรณีราคาโปรโมชั2นพิเศษ/เทศกาล/วันหยุดยาว ต้องชําระเต็มจํานวนเท่านั #น และไม่สามารถแก้ไข/เปลี2ยนแปลง/ยกเลิกได้ทุกกรณ 

� กรณีกรุ๊ปเหมา/กรุ๊ปส่วนตัว ไม่สามารถใช้ราคาโปรโมชั2นได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที2โดยตรง 

� หากไม่ชําระส่วนที2เหลือตามกําหนด ที2นั2งจะถูกยกเลิก และไม่สามารถขอรีฟันเงินมัดจําคืนได้ทุกกรณี 

� หลังจากชําระเงินแล้ว ทา่นต้องกรอกข้อมูลผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตด้วยตนเองให้ถูกต้อง หากระบบออก
ตัjวแล้ว การแก้ไข/เปลี2ยนแปลง ท่านต้องชําระคา่ใช้จา่ย/ค่าปรับเองตามจริง 

� หากไม่ได้รับอนุมัต K-ETA / VISA ไม่สามารถยกเลิกหรือรีฟันได้ทุกกรณี 

� การเดินทางเข้าเกาหลี หากไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่สามารถรีฟันได้ทุกกรณี 

� ราคานี #สําหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั #น หากเป็นพาสปอร์ตต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ2ม 3,000 บาท และต้องทําตามเงื2อนไขการเข้า
ประเทศเกาหลีใต้ 

2. การยกเลิกการ เดินทาง 

� ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดที2ชําระแล้ว 

� ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดที2ชําระแล้ว 

� ยกเลิกการจองน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้ 

� ยกเลิกจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้ แต่หักค่าใช้จา่ยตามจริง 

� ราคาโปรโมช ั�น/แคมเปญ/อ ีเ ว้นท์ต่างๆ  ไม่สามารถยกเลิก/Refund ได้
ทุกกรณี 

� ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลี2ยนชื2อ/Refund ได้ทุกกรณี 

ราคานี �ร วม 

� ค่าตัjวเครื2องบิน ตามที2ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ 

� ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที2มี 

� ค่าอาหารทุกมื #อ ตามที2ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที2ต่างๆ  ตามรายการ 

� ค่าที2พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2-3ท่าน) *พักเดี2ยวต้องชําระ Single Charge* 



� ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที2ยวตามรายการ / ค่านํ #าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.  

� ค่าผู้นําทัวร์/ผู้ชํานาญเส้นทาง นําทา่นท่องเที2ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ5ไม่มีหัวหน้าทัวร์บินไป-กลับพร้อมคณะ) 

� ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื2อนไขตามกรมธรรม์) 

ราคานี �ไม่รวม 

� ค่าบริการ (Service Charge) 1,500 บาท  

� ค่าลงทะเบียน K-ETA / Visa  

� ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผู้เดินทางต้องยื2นด้วยตนเองเท่านั #น) 

� ค่านํ #าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที2เกินจากสายการบินกําหนด (15-20กก) 

� ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ คา่ทําหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื2องดื2มนอกเหนือรายการทัวร์ 

� ค่ารถ ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที2กําหนดเทา่นั #น หากขึ #นไม่ทันต้องรับผิดชอบค่าเดินทางตามคณะด้วย
ตนเอง) 

� ค่าอาหารตามหลักศาสนาที2นอกเหนือรายการทัวร์ (ลูกค้าต้องเตรียมมาเอง) 

� ค่าภาษีมูลค่าเพิ2ม 7% และภาษีหัก ณ ที2จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

� ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

� ค่าตรวจโควิดทุกที2 หากมีท่านชําระเอง 

3. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

ด่านตรวจคนเข้าเมือง อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั #งขาออกจากไทย และขาเข้า
เกาหลี ไม่สามารถเรียกร้องใดๆจากบริษัท และไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี 

เพื2อเป็นการคัดกรองตามคําขอความร่วมมือจากแลนด์เกาหลี ที2ถูกตักเตือนจากกองตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้เรื2องผู้แอบแฝงมาเป็น
นักท่องเที2ยว แต่ได้หลบหนีไปด้วยจุดประสงค์อื2น เช่นไปทํางาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุ่มตรวจและเก็บเงินประกันการเดินทาง

ว่าผู้เดินทางต้องไปท่องเที2ยวพร้อมคณะและเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมคณะเท่านั #น เป็นจํานวนเงิน 10,000 บาท หรือ 400,000 
วอน หากผู้เดินทางไป-กลับถูกต้องตามเงื2อนไข จะได้รับเงินประกันคืนเต็มจํานวนทันที แต่หากผู้เดินทางผิดต่อเงื2อนไข หรือไม่ผ่านด่าน

ตรวจคนเข้าเมือง ทั #งไทย-เกาหลี จะถูกริบเงินประกันเต็มจํานวนเพื2อนํามาชําระค่าปรับ ค่าใช้จ่ายที2เกิดขึ #น ดังนั #นไม่สามารถเรียกร้องคืน
ได้ทุกกรณี 

หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอํานาจใดๆ หรือส่วนเกี2ยวข้องใดๆ ผู้เดินทางต้องจัดการเอกสารส่วนตัว 
เที2ยวบิน และค่าใช้จา่ยต่างๆ ที2เกิดขึ #นเองทั #งหมด 

4. หมายเหตุ 

กรุณาอ่านและทําความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนทําการจองทกุครั #ง 

1.หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทําให้ไม่สามารถเดินทางได้ อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไม่สามารถ Refund ค่าทัวร์ได้) 



2.กรณีผู้เดินทางเป็นทารก จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันเดินทางกลับประเทศไทย 

3.กรณีหนังสือเดินทางชํารุด/ข้อมูลK-ETAผิด หรือมีเหตุให้ทางแอร์ไลน์ระงับการเดินทาง ไม่สามารถเรียกร้องใดๆหรือ refund ค่าทัวร์ได้ 

4.การเดินทางต้องมีผู้เดินทาง ขั #นตํ2า 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) หากจํานวนไม่ครบจะถูกยกเลิก และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน 
สามารถ Refund เฉพาะค่าทัวร์ได้เต็มจํานวน  

5.บริษัทมีสิทธิ5ในการ ปรับเปลี2ยนเที2ยวบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม ยานพาหนะ และรายการท่องเที2ยว ได้ตามความเหมาะสม 
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

6.บริษัทขอสงวนสิทธิ5ในการเปลี2ยนแปลงเที2ยวบินทั #งไปและกลับ สลับโปรแกรม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั #งสิ #น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที2ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื #อ 
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว 

8.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั #งสิ #น หากเกิดสิ2งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที2เกิดจาก ความประมาทของ
ตัวนักท่องเที2ยวเอง 

9.ตัjวเครื2องบินเป็นตัjวราคาพเิศษ กรณีที2ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะทั #งขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจากเหตใุดๆ ไม่สามารถเปลี2ยนแปลงวัน/ชื2อ 
หรือยกเลิกคืนเงินได้ 

10.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั #งสิ #นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัย
ธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที2ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที2ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที2กรมแรงงานทั #ง
จากไทยและต่างประเทศซึ2งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

11.ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถนํามาเรียกร้องคืนได้ทุกกรณี 

12.ขอสงวนสิทธิ5ห้องพักสําหรับผู้ที2ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือให้ผู้อื2นใช้สิทธิ5แทนได้ทุกกรณี 

13.ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ2งบริษัทไม่สามารถการันตี ทําได้เพียงรีเควสให้ได้เท่านั #น ทั #งนี #ขึ #นอยู่กับ
ทางโรงแรมเป็นผู้จัดการให้ 

14.มัคคุเทศก์ พนักงาน หัวหน้าทัวร์ ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัททั #งสิ #น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของ
บริษัทฯกํากับเท่านั #น 

15.ทางคณะทัวร์ไม่มีอํานาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื2องลง
ประมาณ 1 ชั2วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธิ5ในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าช้าในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ต้อง
รับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกับคณะด้วยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือรีฟันค่าทัวร์/ค่าอาหารที2ไม่ได้เข้าร่วมกับ
ทางทัวร์ทุกกรณี 

16.หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัวร์ท่องเที2ยว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทต่อวัน เพื2อรักษาตัjวขากลับ มิ
เช่นนั #นถือว่าท่านสละสิทธิ5ยกเลิกการเดินทางทันที และไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลัง 

17.ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ไม่เข้าร้านค้าตามที2โปรแกรมกําหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพื2อความเป็นระบบ 
และถูกต้องตามเงื2อนไขท่องเที2ยวที2ท่านได้ซื #อมา 

เม ื�อท่านตกลงจองชําระเงินไม่ว่าท ั �งหมดหรือบางส่วน ทางบร ิษัทฯจะถือว่าท่านได้ยินยอม  



และยอมรับในข้อกําหนด เงื�อนไข และข้อตกลงต่างๆ  ท ี�ได้ระบ ุไว้แ ล้วทั �งหมด 


