
 
 

 

W04 CHERRY BLOSSOM IN JEJU BUSAN JINHAE SPECIAL  

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 25 มีนำคม - 15 เมษำยน  2563  

  โปรแกรมเดินทาง  
 ฮลัโหล คติตี้ เจจ-ู  พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค  - น ้าตกชอนจยีอน  - ภูเขาซองอคั  - วดัซนับงัซา  - รา้นน ้ามนัสน  -  

ทุ่งดอกยเูช หรอื ทุ่งดอกเรป  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ  - ชายหาดควงัชกิ ี - ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  - พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า -  

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

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

  ศนูยโ์สม  - ล๊อตเต ้ดวิตี้ฟร ี - ออกจากสนามบนิเจจ ู- สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 



 
 

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวขึ้นเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน             

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้น ำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดที่ท  ำจำก

สัตวไ์ม่วำ่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ให้น ำเขำ้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

 

 

 

22.00-23.30 น. คณะเดนิทางพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขา

ออก เคาน์เตอรส์ายการบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เชค็อิน F ใกลป้ระตู

ทางเขา้หมายเลข 3  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบัและอ านวยความสะดวกในเรื่อง

ของเอกสาร 

 

02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 

7C 2 2 4 4 เป็นสายการบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต้ สะดวกสบาย การดแูลเอา

ใจใส่น่าประทบัใจ พรอ้มทัง้ภาพลกัษณ์ทีด่ ี โดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื่อดงัของเกาหล ี สาย

การบนิเจจเูป็นสายการบนิชัน้น าทีพ่ฒันาไดอ้ย่างรวดเรว็ทีสุ่ดในประเทศเกาหลใีต้ หลงัจาก

การก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยายตวัอย่างรวดเรว็โดยการปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่

ลกูคา้ตาม    ค าเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีารปฏริปูธุรกจิทางกา บนิอย่างต่อเน่ืองอกีดว้ย สายการ

บนิเจจไูดท้ าใหก้ารท่องเทีย่วเป็นทีแ่พร่หลายจนประสบความส าเรจ็ ซึง่ก่อนหน้านัน้ไม่เคยน า

วธิเีหล่าน้ีมาปฏบิตัจินท าใหป้ระเทศเกาหลใีต้กลายเป็นประเทศท่องเทีย่วได ้ มเีสน้ทางบนิมากกว่า 67 แห่งในเมอืงส าคญั ๆ 

เครื่องบนิ B737-800ของสายการบนิเจจ ู ไดรบัการยอมรบั   จากทัว่โลกในดา้นความปลอดภยัและสมรรถภาพเป็นเครื่องบนิทีใ่ช้

มากทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ 

 

09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ู เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอนัดบัที ่ 2 ของ

เกาหลใีต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลท์

หรอืการจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลาของ

ท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาท่านเดนิทางสู่ เมอืงมรดกโลก เกาะเชจ ู ทีอ่งคก์าร 

UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิห่งใหม่ของโลก    

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

           อาหารกลางวนั พร้อมเสิรฟ์ด้วยเมนู จิมดกั ไก่อบซีอ๊ิว เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื้นเมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่น้ีประกอบ
ไปด้วย ไก่ชิ้นโต วุ้นเส้นเกาหลน้ีีมลีกัษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผดัคลุกเคล้ากบัซอสสูตร
เฉพาะ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองต้องตดิใจ 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง       เดินทางถึงสนามบินเจจ ู - ฮลัโหล คิตต้ี เจจ ู - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - น ้าตกชอนจียอน  - 

ภเูขาซองอคั  - วดัซนับงัซา 

 



 
 

 

 

           พาท่านมุ่งหน้าสู่ ฮลัโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถานทีจ่ดัแสดง
เรื่องราวเกีย่วกบัคติตี้ หลากหลายเวอรช์ัน่  รวมทัง้สิง่ของเครื่องใช้ทีเ่ป็นคติตี้ทัง้หมดรวบรวม
ไวท้ีน่ี่ พร้อมเรื่องราวและประวตัิความเป็นมา ภายในมรี้านขายของทีร่ะลกึน่ารกัๆ มากมายให้
ท่านได้เลอืกซื้อติดไม้ติดมือ เช่น ที่คาดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และช็อคโกแลต รบัรอง
ถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน อีกทัง้ยงั คติตี้คาเฟ่ ซึ่งเป็นร้านกาแฟตกแต่งอย่างน่ารกั
เหมาะส าหรบัถ่ายภาพ ภายในร้านมีจ าหน่ายเค้กหลายรสชาติ ไอศรีมโยเกิร์ตและกาแฟ 
รสชาตอิร่อยทีไ่ม่ควรพลาด 

 

 

         พาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ได้รบัของขวญัจาก

ธรรมชาติ ท าให้เป็นที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่ส่งผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทัว่โลก      

เป็นสถานที่จดัแสดงประวตัิและวฒันธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถึงผลติภณัฑ์แปรรปูจาก

ชานานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรบัซื้อเป็นของฝาก มคุีก้กีช้าเขยีว ซุปชา

เขยีว แผ่นมาส์กหน้าชาเขยีว และแชมพู เป็นต้น ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ าหน่ายชาเขยีวทัง้ร้อนและ

เยน็ไอศรมีชาเขียวและโรลชาเขียวที่คุณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปด้วยหอชมวิวซึ่ง

นักท่องเที่ยวจะได้สมัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้  รวมทัง้ถ่ายภาพที่ระลึกกบัถ้วยชา ซึ่งเป็น

สญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

                                                         จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ น ้าตกชอนจียอน (CHOENJIYEON FALL) น ้าตกทีไ่หลลง

จากหน้าผาหนิน้ีท่านสามารถมองและจนิตนาการเหน็ออกเป็นรปูต่างๆ ท าให้เกดิเสยีงราวกบั

ฟ้าคะนอง สายน ้าตกไหลลงสู่แอ่งน ้ารวมกบัแสงสะท้อนเปรยีบได้กบัการรวมทัง้ผืนฟ้าและ

พืน้ดนิเขา้ดว้ยกนั ดว้ยความงดงามน้ี ท าใหเ้ป็นสถานทีย่อดนิยมของนกัท่องเทีย่ว เพื่อถ่ายภาพ 

โดยมนี ้าตกซอนจยีอนเป็นฉากหลงัภาพถ่ายทีส่วยงาม 

 

       พาท่านเดนิทางสู่ ภเูขาซองอคั (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟทีส่วยงามอกี1 ลกูบนเกาะเชจู 

สามารถชมววิทอ้งทะเล ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มชีายหาดหนิรมิทะเล 

ชายหาดทีน่ี่จะไม่ไดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสดี า น ้าทะเลสดี าแปลกตา เป็นจุดด าน ้ายอดนิยม

ของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมีช่องที่ทหารญี่ปุ่ นบังคับให้คนเกาหลีขุดเจาะไว้ตัง้แต่           

สมัยสงครามโลก  เพื่อเอาไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้ส าหรบัท าลายเรือของอเมริกา โดยท าเป็น         

เรือติดระเบิดแล้วพุ่ งชนแบบพลีชีพ ก่อนน้ีเปิดให้เข้าชม แต่มีเหตุการณ์ เคยดินถล่มลงมา          

เลยปิดไม่ให้เข้าชมอีกเลย และยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าเรื่อง "แดจังกึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ         

ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้ ส าหรบัใครที่ชื่นชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงต้ องฟินกบัหอยเป๋าฮื้อสุดขึ้นชื่อที่อาชีพ   

แฮนยอหรอืนกัประดาน ้าหญงิวยัชรา. งมขึน้มาขายกนัอยู่รมิชายฝัง่ สด อร่อยอย่าบอกใครเชยีว 

         

 



 
 

 

    จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซันบงัโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA 

TEMPLE) วดัแห่งน้ีตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึ้นท่านจะไดย้นิเสยีง

พระสวดมนต์ ภายในวดัจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระ ประธานที่มีความ

ศกัดิส์ ิทธิแ์ละเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใต้ที่นับถือศาสนาพุทธ  

และรูปปัน้เจ้าแม่กวนอมิซึ่งหนัหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ยงัมรีูปปั้นพระสงักจัจายน์ ซึ่งหาก

ได้ลูบพุงก็จะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะได้พบกบัวิถีการท าบุญของชาวเกาหลีใต้ที่แตกต่างกบั

วฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆเ์พื่อความอุดมสมบูรณ์  ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ 

นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งน้ีท่านยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงามของแหลมมงักรทีย่ ื่นออกมาสู่มหาสมุทร 

            อาหารเยน็  พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารทีเ่ป็นทีนิ่ยมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมสูามชัน้ไปย่างบน

แผ่นโลหะที่ถูกเผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พร้อมกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ พรกิไทยป่น 

เกลอื และน ้ามนังา ถึงแม้ว่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการที่สุดแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสี่วนผสมทีห่ลากหลาย แต่

ว่าถ้าพดูถงึรสชาตแิลว้ นบัว่าพลาดไม่ไดเ้ลย 

น าเข้าพกัท่ี Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดอง

เกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนั ก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน          

(ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

           จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาติ ผ่านผลงาน
การวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลใีต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและ
น ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเส้นเลอืดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย 
เพื่อเพิม่ภูมติ้านทานและท าให้อายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึ่งก าลงัเป็นสิง่ที่ได้รบัความนิยมจากคนใน
ประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัมผีลติภณัฑ์ต่างๆที่ท าจากสนเขม็แดงซึ่งเป็นสนิค้ายอดนิยม
ส าหรบัคนเกาหลแีละนกัท่องเทีย่ว 

                                           

                                    จากนัน้พาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป (YUCHAE FLOWER) ดอกเรปถือเป็น

สญัลกัษณ์ของเกาะเชจู “ยูแช  หรอื “เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed)” มีชื่อเรียกทางการเป็น

ภาษาองักฤษว่า “คาโนล่า มดีอกสเีหลอืงประกอบดว้ยกลบีดอก 4 กลบี พบบนเกาะเชจโูดยเริม่ใน

เดอืนกุมภาพนัธ ์- พฤษภาคม ของทุกปี ทุ่งดอกเรปออกดอกบานสะพรัง่เหลอืงอร่ามเต็มเนินเขา 

เป็นววิธรรมชาตทิีส่วยงามเหมาะส าหรบัเกบ็รปูความประทบัใจเป็นความทรงจ า (ปรมิาณของดอก

เรปบานอาจขึน้อยู่กบัภูมอิากาศค่ะ) 

วนัท่ีสามของการเดินทาง       ร้านน ้ามนัสน  - ทุ่งดอกยเูช หรือ ทุ่งดอกเรป  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  -    ชายหาดควงัชิกี      

- ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า 



 
 

 

 

    จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) 

หมู่บ้านแห่งน้ีไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 

300 ปี ทีย่งัมชีาวบ้านอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบ้านทีน่ี่คอืจะใช้ดนิเหนียว ผสมกบั

มลูมา้ เป็นตวัยดึกอ้นหนิและก้อนอิฐเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับ้าน ถ้าท่านเคยมาเที่ยว

เกาหลใีต้แล้วเคยเหน็ไหต่างๆที่อยู่ตามบ้านกจ็ะเดาได้ว่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดอง

ของเกาหล ีแต่ส าหรบัที่เกาะน้ีนัน้ ไหที่วางเรยีงรายกนัอยู่ตามบ้านเรอืนที่น่ีจะเป็นไหส าหรบั

หมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอร์รี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งน้ี โดยชาวบ้านจะน าผลเบอรร์ีป่่า

มาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้าผึง้ และหมกัไวส้ามปี ก่อนที่จะน ามารบัประทานได ้รสชาติหวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนกเ็คยถูกใชใ้น

การรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนัน้ีกเ็ป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

            อาหารกลางวนั บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบก็"  เป็นการน าเน้ือหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน าไปผัด

คลุกเคล้าพร้อมน ้าซุป นักท่องเที่ยวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาติออกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิ

เครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

 

                  จากนัน้พาทุกท่านเดินทางสู่ ชายหาดควังชิกี (GWANGCHIGI BEACH) เป็น

ชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงบนเกาะเชจู ชายหาดน้ีมทีศันียภาพเป็นเอกลกัษณ์มวีวิพื้นหลงัเป็น

ปากปล่องภูเขาไฟซองซานอลิจูบงซึ่งเป็นไฮไลทข์องเกาะเชจู  ทุกท่านจะไดช้มความสวยงามของ

ธรรมชาตทิีย่งัคงความอุดมสมบูรณ์และรบัลมทะเลเยน็ๆ และ ทีส่ าคญัยงัเป็นจุดชมววิพระอาทติย์

ตกทีส่วยทีสุ่ดแห่งหน่ึงบนเกาะเชจู 

 

        จากนัน้น าท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็น

ภูเขาไฟที่ดบัแล้ว ปากปล่องภูเขาไฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดงัที่ผู้คนมา

ขอพร  และชมพระอาทติย์ขึน้ เป็นหน่ึงใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจ ูและในจุดน้ีเรายงั

สามารถดื่มด ่ากบัท้องฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ทีส่วยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจ ูเป็น

สถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่ง

มหศัจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดนิขึ้นไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแล้ว 

ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมววิที่ท่านแวะ

พกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศที่แตกต่างกนั เมอืขึ้นไปถงึด้านบนสุดของปาก

ปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิุทธิแ์ละทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่นอนหมายเหตุ: ส าหรบัท่านที่ต้องการขึน้ปากปล่อง    

ภูเขาไฟ สามารถช าระค่าตัว๋ดว้ยตนเอง ณ จุดทางขึน้เขา 

 

 



 
 

 

              จากนัน้พาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น ำ้ (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  หรือ 

อควาเรียมท่ีใหญ่ท่ีสดุในเกาหลีใต้และมีตู้ปลาใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย เป็นสถานท่ีอีกหนึ่งแห่งท่ีไม่ควร

พลาดเม่ือได้มาเยือนเกาะเชจู เพราะท่ีน่ีเป็นทั่งศูนย์กลางการเรียนรู้ทางทะเล ความรู้เก่ียวกับ

ธรรมชาติและมีสิ่งมีชีวติใต้ทะเลท่ีจดัแสดงได้น่าสนใจและสวยงาม มีตู้ปลาจ านวนมากตัง้แตข่นาด

เลก็จนถึงขนาดใหญ่ทหึมาอลงัการชวนต่ืนตาตื่นใจในโลกใต้ท้องทะเล ชมการให้อาหารนกเพนกวิน

ตัวน้อย ท่ีต่างกรูกันมารับอาหารอย่างคึกคัก และปลากระเบนว่ายข้ามหัวไปมาท าให้คุณและ

ครอบครัวหลงรักท้องทะเลโดยไมรู้่ตวั 

อำหำรเยน็  พร้อมเสริฟทุกท่ำนด้วยเมนู ซีฟู๊ดน่ึง   เมนูปิง้ย่างประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ ง เกาะเชจขูึน้ช่ือด้วยอาหารทะเลสดๆ 

อยากให้ทกุท่านได้ลิม้ความหอม หวานของหอย เมนเูสริฟพร้อมข้าวสวยและเคร่ืองเคียงตา่งๆ  

 

น าเข้าพกัท่ี Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

 

  

 

 

รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดอง

เกาหล)ี ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่

กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

 

    ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตเิชจ-ูสนามบนิกมิแฮ 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง     ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเชจ-ูสนามบินกิมแฮ  - ชมซากรุะบาน ณ เมืองจินแฮ / สะพานเดิน 
                                           ทะเล&นัง่กระเช้าลอยฟ้า  - หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน  - วดัแฮดอง ยงกงุซา 

 



 
 

 

ชมซากรุะบาน ณ เมืองจินแฮ / สะพานเดินทะเล&นัง่กระเช้าลอยฟ้า 

          พาทุกท่านเดนิทาง ชมดอกซำกุระ ณ เมืองจินแฮ (CHERRY BLOSSOM IN JINHAE) 

“ซากุระ” เป็นอกีหน่ึงสญัลกัษณ์ของฤดใูบไมผ้ล ิเมอืงเลก็ๆแห่งน้ีท่านจะได้พบกบัเมอืงแห่งสชีมพ ู

จากต้นซากุระมากกว่าสองแสนต้นทีพ่ากนัผลดิอกบานสะพรัง่ไปทัว่ทุกแห่งหนในเมอืงแห่งน้ี จนท า

ให ้“จนิแฮ” ถูกขนานนามว่าเป็นจุดชมซากุระทีใ่หญ่ที่สุดและสวยที่สุดในเกาหลใีต้ อกีทัง้ซากุระที่

จนิแฮยงัเป็นเพยีงแห่งเดยีวในเกาหลทีี่เป็นซากุระแท้ๆจากญีปุ่่ นอีกดว้ย และยงัเป็นสถานที่ถ่ายท า

ของฉากโรแมนตดิในหนังและละครยอดนิยมอกีด้วย  เมอืงจนิแฮมนีกัท่องเทีย่วแห่แหนกนัมาชมใน

แต่ละปีมากกว่าสองล้านคน ไม่เว้นแม้แต่ชาวเกาหลเีอง   (หมายเหต ุวนัท่ี 1-10 เมษายายน มีจัด

เทศกาล“Jinhae Gunhangje Festival” หรือ เทศกาลชมดอกซากุระบานท่ีเมืองจินแฮ  ขอสงวน

สิทธ์ิไม่เข้าร่วมงานเทศกาล และ ความสวยงามของซากุระบานหรือCherry Blossom ขึน้อยู่กับ

สภาพอากาศในแตล่ะปี )  

หมายเหตุ (สงวนสทิธิก์ารเข้าชม ซากุระ ณ เมอืงจนิแฮ หรอื กระเช้าลอยฟ้า  อย่างใดอย่างหน่ึง 

ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และช่วงทีอ่อกดอกเท่านัน้) 

         จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางชม สะพำนเดินทะเล หรือ (SKY WALKWAY) อยู่ในบรเิวณ

ของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด (Songdo)นัน้แปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดน้ีมป่ีา

สนอยู่บรเิวณปลายสุดของหาด สะพานเดนิทะเล เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ ซึง่ถอืว่าเป็นแลนด์

มาร์คของหาดซองโดเลยทีเดยีว ตัวสะพานยื่นออกไปในทะเลเปรยีบเสมอืนเราเดนิอยู่บนทะเล 

สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพื้นของสะพานสามารถมองเห็นน ้าทะเลผ่าน

กระจกนิรภัย สกายวอร์คจะมีลานหินใหญ่ๆ ให้ถ่ายรูปบรรยากาศและสองข้างทางมองเห็นวิว

ทวิทศัน์สวยงาม และพาทุกท่านนัง่ กระเช้าลอยฟ้า (BUSAN AIR CRUISE)  ซึ่งจะพาทุกท่านได้

สมัผสักบัทวิทศัน์ชายฝัง่ทะเลใต้ทีส่วยงามของประเทศเกาหลใีต้แบบ 360 องศากบักระเช้าลอยฟ้า 

Busan Air Cruise  นับว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดในเมืองปูซาน เปิดบริการเมื่อว ันที่  21 

มถุินายน 2560 ทีผ่่านมา ที่บรเิวณหาด Songdo ระยะทางของ Busan Air Cruise มรีะยะทางยาวถึง 1.62 กโิลเมตร ใช้ระยะเวลา

ข้ามฝัง่ตะวนัออกมายงัฝัง่ตะวนัตก จาก Songnim Park มา Amnam Park ได้ภายใน 8 นาทเีท่านัน้ และมคีวามสูงจากพื้นถึง 86 

เมตร ท าให้มองเหน็ววิของหาดซองโดไปถึงเกาะยองโดได้อย่างสวยงาม (หมายเหต ุนั่งกระเช้าลอยฟ้า หรือ Cable Car ขึน้อยู่กับ

สภาพอากาศในแตล่ะวนั) 

 

อาหารกลางวนั พร้อมเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทเิช่น ดกัคาลบี้  ชาบู  คาลบี้  จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

 

 

 



 
 

 

          จากนั ้นพาท่ านสู่  ห มู่ บ้ ำน วัฒนธรรม คัมชอน  (GAMCHOEN CULTURE 

VILLAGE) หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตริน่ี เกาหลี)โดยชื่อเรียกน้ีมาจาก

ลกัษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวฒันธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่ตัง้อยู่บนเนินเขา เรียงตัว

สลบักนัไปมาสสีนัสดใส ในอดตีหมู่บ้านน้ีเคยเป็นที่อยู่อาศยัของของผู้ลี้ภยัสงครามเกาหล ี

จนในปี 2009 รฐับาลเกาหล ีไดส้่งเสรมิการท่องเทีย่วมกีารพฒันาปรบัปรุงทศันียภาพ ใหน่้า

อยู่มากยิง่ขึ้น โดยปรบัเปลี่ยนหมู่บ้านคมัชอนให้มสีสีนัโดดเด่นด้วยการทาส ีวาดภาพ ตาม

ก าแพงและตวับ้าน ใหด้สูดใส น่ารกั บ้านเรอืนหลายหลงัเปลี่ยนเป็นสตูดโิอและแกลลอรีบ่าง

จุดกเ็ป็นร้านขายสนิคา้ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้สมยัใหม่ รวมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ด่งดงัจากซรีี่ยเ์รื่อง Running Man ที่มาถ่ายท า

ทีน่ี่ จงึท าใหห้มู่บ้านวฒันธรรมคมัชอนแห่งน้ีเป็นทีรู่จ้กัมนีกัท่องเทีย่วชาวเกาหลแีละต่างประเทศมาเทีย่วกนัมากขึน้ 

จากนั ้น พ าท่ าน น มัส ก ารพ ระที่  วั ด แ ฮดอ ง ย ง กุ งซ ำ  (HAEDONG 

YONGGUNGSA TEMPLE ) เป็นวดัที่สร้างบนเหล่าโขดหินรมิชายหาดที่แตกต่างไป

จากวดัส่วนใหญ่ในประเทศเกาหล ีที่มกัจะสร้างอยู่ตามเชงิเขา วดัแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นโดย

พระอาจารย์ Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรชัสมัยของกษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ ์

Goryeo จากนัน้ในปี 1970 ถูกฟ้ืนฟูและปรบัปรุงอีกครัง้ ด้วยความพถิีพถินัเพื่อให้คงไว้

ซึง่เอกลกัษณ์และความงดงามแบบดัง้เดมิ จากประตูซุม้มงักรสทีองอร่าม เดนิผ่านอุโมงค์

ขนาดเลก็ ไปสู่ทางเดนิและบนัไดหนิ 108 ขัน้ เป็นจุดส าหรบัชมววิและความงดงามของ

ทะเล ก่อนจะเดนิต่อลงไปสู่บรเิวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิอ์งค์สีด า ซึ่งตัง้

ตระหง่านอยู่บนโขดหนิ และเมื่อเดนิไปตามสะพานที่ทอดเข้าสู่บริเวณตวัวดั ที่ประกอบ

ไปด้วยวหิารและศาลาเรยีงรายลดหลัน่กนัไปตามโขดหนิ โดยบรเิวณดา้นหน้าของวหิาร

หลกั มเีจดยี์สงู 3 ชัน้ และสงิโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความ

เศรา้ และความสุข นอกจากน้ี ภายในวดัยงัมอีงค์เจ้าแม่กวนอมิ, พระสงักจัจายน์องคส์ทีองอร่าม, ศาลเจา้ และอื่นๆ วดัแห่งน้ีเป็น

สถานที่ศกัดิส์ทิธิแ์ละสวยงาม เหมาะส าหรบัการมาชมพระอาทติยข์ึน้ในยามเชา้ และมกัเป็นสถานทีท่ีเ่หล่าพุทธศาสนิกชนในเกาหล ี

พากนัมาอธษิฐานขอพรในวนัขึน้ปีใหม่ 

อาหารเยน็ พร้อมเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทเิช่น ดกัคาลบี้  ชาบู  คาลบี้  จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  ระดบั 3ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดอง

เกาหล)ี ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่

กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

 

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

 



 
 

 

พาท่านแวะชม เอเปค เฮ้ำส์ (NURIMARU APEC  HOUSE)เคยเป็นสถานที่จดัการประชุม 

APEC  เมื่อปี 2005 ค าว่า (Nuri) ในภาษาเกาหลีแปลว่า "โลก" ส่วนค าว่า (Maru) แปลว่า 

"การประชุมสุดยอด" และ APEC House กห็มายถึง "บ้านที่สุดยอดผู้น าของโลกมารวมตวักนั

เพื่อประชุมเอเปค" ที่น่ีตัง้อยู่บนเกาะทงแบค (Dongbaekseom) มีภูมิทัศน์ที่สวยงามตาม

ธรรมชาต ิรายลอ้มด้วยดอกไม้และต้นสน เป็นอาคาร 3 ชัน้ ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม

สมยัใหม่ และสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีทีค่งความงดงามของธรรมชาต ิและความ

ทนัสมยัทีผ่สมผสานกนัอย่างกลมกลนื ถูกจดัเป็นหอ้งประชุมทีม่ชีื่อเสยีงระดบันานาชาติ   

ระเบียงของอาคารเป็นจุดชมวิวชมความงดงามของสะพานกวางฮันเดกโย “Gwangandaeyeo Bridge” เปรียบ เสมือน           

“สะพานโกลเด้นท์เกท” นับเป็นสะพานที่สร้างข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหล ีมีความยาวประมาณ 7.4km  ถ่ายรูปเก็บความ

ประทบัใจได ้ณ จุดน้ี (หมายเหตุ :สถานทีท่่องเทีย่วบางแห่งขึน้อยู่กบัวนัหยุดประจ า) 

จากนัน้พาท่านชมววิเมือง ณ ปูซำนทำวเวอร์ (BUSAN TOWER) ตัง้อยู่ใน สวนยองดูซาน 

(Yongdusan Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ ตัง้อยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง เป็นสถานที่พ ักผ่อน

หย่อนใจ หอคอยน้ีสงูประมาณ 120 เมตร ถอืเป็น Landmark ส าคญัของเมอืง ส าหรบัชัน้แรกของ

หอคอย เป็นบรเิวณขายของทีร่ะลกึ และงานหตัถกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีเช่น  พวงกุญแจ, 

เครื่องปัน้ดนิเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆอกีมากมายคนทีม่าเทีย่วที่น่ีส่วนมากจะเป็นคู่รกั ทัง้ชาวเกาหลี

และนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รกัส่วนมากจะเตรยีมกุญแจมาคล้องตรงที่ราวระเบียงรอบฐานของ

หอคอย  เพราะมคีวามเชื่อว่าคู่รกัที่ได้มาคล้องกุญแจที่น่ีจะรกักนัยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวม

คา่กญุแจ , ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิต์) สว่นด้านบนสดุของหอคอยเป็นจดุส าหรับชมววิทิวทศัน์ของเมืองปซูานแบบพาโนรามา่ 360 องศา 

จากนั ้นพ าทุ กท่ าน เดินทางสู่  ถนนนัมโพดง (DOWNTOWN NAMPODONG) เป็ น     

ถนนช้อปป้ิงที่โด่งดงัและคกึมากอีกแห่งในปูซาน  นักท่องเที่ยวนิยมจะมาเดนิช้อปป้ิงและเดนิ

เทีย่วเล่นกนัยงัถนนแห่งน้ี เป็นย่านทีไ่ม่เคยหลบัใหลและคกึคกัมาก จนไดร้บัฉายาว่าเป็น ย่าน

เมยีงดง แห่งเมอืงปูซานเลยทเีดยีว เพราะไม่เพยีงแต่จะเป็นย่านช้อปป้ิงแต่ยงัเตม็ไปดว้ย คลบั 

บาร ์รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และทีส่ าคญัยงัเป็นย่านทีส่ าคญัในปซูานทีเ่ตม็ไปดว้ยโรงภาพยนตร์

และโรงละครซึง่ปซูานไดเ้ป็นเป็นเจา้ภาพจดังานเทศกาลภาพยนตรน์านาชาตปิซูานในเดอืนตุลาคมของทุกปี 

 

อิสระอาหารกลางวนั 

ออกเดินทางจากสนามบินกิมแฮ – สนามบินนานาชาติเชจ ู

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่สนามบนิกมิแฮ เดนิทางไปสนามบนินานาชาตเิชจ ูดว้ย

เทีย่วบนิในประเทศโดยสายการบนิ  (*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบั

เทยีบเท่ากนั และ ไฟลท์ภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจ้ดัท า)  



 
 

 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลขิสทิธิ ์

เรยีบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรยีกว่า ผลไม้ทอง มรีส

เปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการล้าง

สารพิษที่ตกค้างหรือไขมนัที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่าน

แข็งแรงขึ้น ซึ่งย ังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง  ร้านละลายเงินวอนหรือ 

(SUPERMARKET) ที่น่ีมขีนมพื้นเมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมข้าวพอง ชอ็คโกแลค็ส้ม 

ส้มอบแห้ง ส้มเคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใช้ใน

ครวัเรอืน ลกูบอลซกัผา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนั

ไรฝุ่ นไดด้เียีย่ม ของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น  

 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช

ส าอางค์ที่หมอศลัยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะกบัผู้ที่มีปัญหา

ผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิ้วรอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิ้วรอย 

แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ต้องศลัยกรรม 

 

จากนัน้น าท่านสู่ ศนูยโ์สม (GINSENG CENTER) ศนูยโ์สมแห่งน้ีรฐับาลรบัรองคุณภาพ

ว่าผลติจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มคุีณภาพดทีี่สุด ภายในจะมเีจ้าหน้าที่้ให้ความรู้

เกี่ยวกบัโสมพร้อมอธิบายคุณภาพและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มี

คุณภาพดทีีสุ่ดและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษลีอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่น่ีมี

สินค้าชัน้น าปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด  น ้ าหอม เสื้อผ้า เครื่องส าอางค ์

กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดบั หลากหลายแบรด์ดงั 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. เหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2243 

พรอ้มความประทบัใจ 

01.00-02-00 น.  เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 



 
 

 

***เน่ืองจากทางแลนด์เกาหล ีไดร้บัแจง้เตอืนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้ และจากสายการบนิ เรื่องผูแ้อบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไป

ดว้ยวตัถุประสงคอ์ื่น เช่น ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 2561 โปรแกรม JEJU SUPER SAVE IN SEPTEMBER ทางแลนดเ์กาหลี

จ าเป็นตอ้งเกบ็คา่ประกนัเพื่อใหล้กูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ เป็นจ านวนเงนิ (10,000 บาท หรอื 300,000 วอน) หากลกูคา้เป็นนักท่องเที่ยวจรงิๆ เดนิทาง

ท่องเที่ยวพรอ้มกรุ๊ปและกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรบัเงนิประกนัน้ีคนืเตม็จ านวน ดงันัน้จงึใคร่ขอความร่วมมอืจากลกูคา้ปฏบิตัติามเงือ่นไข

ดงักลา่ว  (ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิประกนักรณีลูกคา้ไมผ่่านกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื กรมแรงงานทัง้ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้*** 

หากท่านถูกเจา้หน้าที่ตม.เกาหล ีกกัตวัไมใ่หเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึน้ในระหว่างถูกกักตวัและสง่ตวักลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหตุ : ขอแจง้ใหท้ราบว่า ทางคณะทวัร์จะออกเดนิทางท่องเที่ยวหลงัเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัร์ไมม่นีโยบายใหค้ณะรอ ท่านทีต่ดิดา่นตรวจคน

เขา้เมอืง หากสามารถผ่านเขา้เมอืงไดจ้ะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัร์ได ้เพื่อความเป็นระเบยีบและคณะได้

ท่องเที่ยวอยา่งเตม็เวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

 

 **กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการ

เดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณเีกดิเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน 

การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะส่งผลกระทบให้

เสยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบุในโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยี

โอกาส และค่าใชจ้่าย ทีลู่กคา้และบรษิทัจ่ายไปแลว้ 

 

 

* * *ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั(ราคายึดตามหน้าเวบ็ไซต์) 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผู้ใหญ่ / 
เดก็ไม่เสริมเตียง พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน่ 

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.- 



 
 

 

เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

      ราคาปกตชิ าระเงนิมดัจ า***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

   2. สว่นทีเ่หลอืช าระเตม็จ านวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีทีไ่ม่ช าระยอดเงนิส่วนทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด รวมถงึกรณี
เชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธิใ์นการเดนิทางกบัทางบรษิทั 

ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-  ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้ 

-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 

              (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกด์ทอ้งถิน่ 1,200 บาท หรอื 35,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

-   ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ เครื่องดื่มทีส่ ัง่
เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-   ค่าวซ่ีาส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 
4) ส าเนาทะเบยีนบ้าน(ถ้าม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถ้าม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 น้ิว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนินการยื่นวซ่ีา
ดว้ยตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางต้องท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซ่ีา) 
-  ค่าอาหารทีลู่กคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากที่โปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรบัประทาน
อาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ย 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ า 
- ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี )     
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางต้องการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter 

Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

 

หมายเหต ุ
- จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง 
- ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างประเทศช าระเพิม่ท่านละ 

3,000 บาท) 
- เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

- สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 



 
 

 

- หนงัสอืเดนิทาง ต้องมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว เท่านัน้ 
(หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 
ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้
จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความ
ประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 

- การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ต้องท าในวนัท าการของบรษิทัดงัน้ี วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท า
การของบรษิทั 

- มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจขอบรษิทั
ก ากบัเท่านัน้ 

- หากท่านทีต่้องการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เพื่อ
ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจาก
สายการบนิ  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่าย
ใหใ้นทุกกรณี 

- ถ้าลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิไทย
3,000 บาท 

- หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่สามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด้ 

- ถ้าลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 

- ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร้่วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได้ 
- ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

-  

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 

 

 

 

 

  


