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W04 JEJU SUPER SAVE BUSAN FREEDOM6D 

JEJU SUPER SAVE & BUSAN FREEDOM 
 

โปรแกรมเดนิทาง 
อุทยานแห่งชาตฮิลัลาซาน // ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรมึ  - วดัซนับงัซา  -  

โปรแกรมเพิม่เตมิ คาเมเลยีฮลิล ์/ สวนสม้ / โชวก์ายกรรม -  รา้นน ้ามนัสน  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอบึ  -  

ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  - โปรแกรมเพิม่เตมิ : Rail Bike / Aqua Planet 

ยงดูอมัรอ็ค หรอื โขดหนิรูปหวัมงักร+สะพานขา้มทะเลยงยอน  - รา้นคา้สมุนไพร+รา้นละลายเงนิวอน - 

ศนูยเ์ครื่องส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ็ตเต ้ดวิตีฟ้ร ี– ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู

อสิระเทีย่วปซูานแบบเตม็อิม่  
   

 

23:00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบิน 

JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน F  ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 3  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การ

ต้อนรบัและอ านวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน  

 

 

 

 

02.35-03.25 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C เป็น

สายการบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต้ สะดวกสบาย การดแูลเอาใจใส่น่าประทบัใจ พรอ้ม

ทัง้ภาพลกัษณ์ทีด่ ี โดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื่อดงัของเกาหล ี สายการบนิเจจเูป็นสายการบนิชัน้น า

ทีพ่ฒันาไดอ้ย่างรวดเรว็ทีสุ่ดในประเทศเกาหลใีต้ หลงัจากการก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยายตวัอย่าง

รวดเรว็โดยการปรบัปรงุราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลกูคา้ตามค าเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีารปฏริปูธุรกจิ

ทางกา บนิอย่างต่อเน่ืองอกีดว้ย สายการบนิเจจไูดท้ าใหก้ารท่องเทีย่วเป็นทีแ่พร่หลายจนประสบ

ความส าเรจ็ ซึง่ก่อนหน้านัน้ไม่เคยน าวธิเีหล่าน้ีมาปฏบิตั ิจนท าใหป้ระเทศเกาหลใีต้กลายเป็นประเทศ

ท่องเทีย่วได ้มเีสน้ทางบนิมากกว่า 67 แห่งในเมอืงส าคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสายการบนิเจจ ูไดรบัการยอมรบัจากทัว่โลก ‘ใน

ดา้นความ ปลอดภยั’และ‘สมรรถภาพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ากทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ  

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง    อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน // ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรมึ  - วดัซนับงัซา  -  

                                             โปรแกรมเพ่ิมเติม คาเมเลียฮิลล ์/ สวนส้ม / โชวก์ายกรรม 

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวขึ้นเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่

เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ี

ท ำจำกสัตวไ์ม่ว่ำเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
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09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ูเป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 ของเกาหลี

ใต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลทห์รอืการจราจร

บนทอ้งฟ้าเยอะทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 

ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

พาท่านเดนิทางสู่ เมอืงมรดกโลก เกาะเชจ ูทีอ่งคก์าร UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจเูป็น 1 ใน 7 

สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF 

NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะทีเ่กดิใหม่จากภูเขาไฟทีด่บัแลว้ 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่น้ีประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต   

วุน้เสน้เกาหลน้ีีมลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะเสริฟ์พรอ้มขา้วสวย

รอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

พาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮลัลาซาน (HALLASAN NATIONAL PARK) เป็น
ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ ประกอบด้วยภูเขาไฟที่ดบัไปนานแล้วซึ่งเป็นต้น
ก าเนิดของเกาะส่วนใหญ่ในเชจู ภูเขาฮลัลาซานมคีวามสูง 1,950 เมตร และได้รบัการ
คดัเลอืกใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่คีวามสวยงามล าดบัที ่182 ของเกาหล ี
และจดัตัง้เป็นอุทยานแห่งชาตติัง้แต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขาฮลัลาได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็น
พื้นที่สงวนเขตชีวมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพียงอีกห้าปีต่อมาก็
ได้รบัการแต่งตัง้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ (World Natural Heritage Site) ให้ท่านได้
สมัผสัความงามของภูเขาฮลัลาซานที่มหีมิะปกคลุม สขีาวของหมิะปกคลุมอยู่นัน้ดูราว
กบัปุยเมฆ ทีต่ดักบัสนี ้าเงนิของทอ้งฟ้า  เหมาะส าหรบัการถ่ายรปูเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 

พาทุกท่านเดนิทางสู่ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม (SAEBYEOL OREUM) เป็นภูเขา
ไฟที่มชีื่อเสยีงอีกแห่งหน่ึงของเกาะเชจู  เป็นสถานที่มองเห็นดาวประจ าเมอืงที่เปล่ง
ประกายสวยงามบนท้องฟ้ายามพลบค ่าและเป็นรูจ้กักนัอย่างแพร่หลายในรายการชื่อดงั
อย่าง Hyori's Home Stay ทุกท่านสามารถขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศอันสดใส ชมพระ
อาทติย์กนับนภูเขาไฟแห่งน้ี ขอแนะน าว่าห้ามพลาดเดด็ขาดๆ นอกจากน้ีสถานทีแ่ห่งน้ี
เป็นที่จดัเทศกาล Jeju Fire Festival จะมขีึ้นที่บรเิวณเนินเขา โดยจะจดัในช่วงประมาณ
ปลายเดอืนกุมภาพนัธไ์ปจนถึงต้นเดอืนมนีาคมของทุกปี ทีน่ี่จะมกีารจุดไฟอย่างยิง่ใหญ่ 
เพื่อเป็นการต้อนรบัฤดูเกีย่วเกบ็และยงัเป็นการอวยพรให้มสีุขภาพดอีีกดว้ย ซึ่ เพื่อท า
การเตรยีมพื้นที่ในการปลูกพชืส าหรบัฤดเูกบ็เกีย่วถดัไป (หมายเหตุไม่ได้พาไปชมงาน
เทศกาล) 

อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน  /ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  หมายเหตุ ขอสงวนสทิธิก์ารเลอืกสถานทีท่่องเทีย่วขึน้อยู่กบัผูจ้ดัท าเท่านัน้ 
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จากนั ้นพาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA 

TEMPLE) วดัแห่งน้ีตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึน้ท่านจะไดย้นิเสยีง

พระสวดมนต์ ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระ ประธานที่มคีวาม

ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลใีต้ที่นับถือศาสนาพุทธ  

และรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมซึ่งหนัหน้าออกสู่ทะเล นอก จากนัน้ยงัมีรูปปั้นพระสงักจัจายน์ ซึ่ง

หากได้ลูบพุงกจ็ะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะได้พบกบัวถิีการท าบุญของชาวเกาหลใีต้ที่แตกต่าง

กบัวฒันธรรมไทยโดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆ์เพื่อความอุดม

สมบูรณ์ ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งน้ีท่านยงัจะได้ชื่นชมกบั

ววิทะเลทีส่วยงามของแหลมมงักรทีย่ ื่นออกมาสู่มหาสมุทร 

โปรแกรมเพ่ิมเติม  ช าระเพ่ิม  8,000 วอน  พาทุกท่ านเดินทางชม คาเมเลียฮิลล ์ 

(CAMELLIA HILL)) สวนพฤกษชาติที่มีดอกคาเมเลียประมาณ 6000 ต้น มากกว่า 500  

สายพนัธุ ์  ชมดอกดงแบค หรอื ดอกคาเมเลยี คอื ดอกไมท้ี่สื่อไดถ้ึงอุดมคต ิหรอื ความรกัใน

อุดมคต ิและความถ่อมตน ดอกทงแบคมรีปูร่างคลา้ยดอกกุหลาบขนาดใหญ่ แต่ทว่ากลบีเป็น

มนัลื่นจงึท าให้ดอกทงแบคมคีวามโดเด่นเฉพาะตวั บนเกาะเชจดูอกทงแบคจะออกสชีมพูอ่อน

และชมพูเขม้ตดักบัใบไมส้เีขยีวมองแล้วเพลนิตา และไม่ควรพลาดทีถ่่ายรปูเกบ็ความสวยงาม 

(ดอกทงแบคจะบานและใหญ่เต็มที่สวยงามในเดอืนธนัวาคม - เดือนมกราคม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบั

สภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง) 

โปรแกรมเพ่ิมเติม ช าระเพ่ิม 8,000 วอนจากนัน้พาท่านสู่ สวนสม้ไรเ้มลด็ (ORANGE 

FARM) ความมหศัจรรยท์ีธ่รรมชาตสิรา้งสรรค ์ เกาะเชจเูป็นทีเ่ดยีวในเกาหลทีีส่ามารถปลกูสม้

ไดด้แีละอร่อยทีสุ่ดในประเทศ สม้บนเกาะเจจมูรีปูร่างแปลกตาทีม่ชีื่อว่า ฮลัลาบง เหตุผลที่

เรยีกชื่อสม้น้ีว่า ฮลัลาบง เพราะปลกูกนัมากทีภู่เขาฮลัลาซานซึง่เป็นเขตทีอ่บอุ่นทีสุ่ดของ

เกาหล ี ฮลัลาบงเป็นสม้ทีเ่ปลอืกหนา มรีสหวานอร่อย ท าใหไ้ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศ

เกาหลแีละเป็นสนิคา้ส่งออกต่างประเทศอกีดว้ย นอกจากน้ีสวนสม้ยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าซรีีส่์

เกาหลชีื่อดงัหลายเรื่อง อาทเิช่น MY GIRL (รกัหมดใจยยักะล่อน) 

 

โปรแกรมเพ่ิมเติม ช าระเพ่ิม 12,000 วอน จากนัน้พาท่านเขา้ชม โชวก์ายกรรม (CIRCUS 

WORLD SHOW) การแสดงความสามารถของนกัแสดงในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุ่น

ของร่างกาย มกีารแสดงหลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกนัไป เป็นทีต่ื่นตาตื่นใจของ

ผูช้ม มทีัง้ แสง ส ี เสยีง ท่านจะไดร้บัความสนุกสนาน เพลดิเพลิน และหวาดเสยีว ไปพรอ้มๆ

กนั  เช่น โชวล์อดห่วง โชวน้ี์นกักายกรรมจะหมุนตวัและแสดงท่วงท่ากายกรรมต่างๆ ดว้ยห่วง

ทีห่อ้ยอยู่กลางอากาศ  โชวก์ายกรรมกลางอากาศดว้ยผา้ นกัแสดงจะเล่นกายกรรม บดิตวัดว้ย

ท่าทาง สง่างามขณะหอ้ยตวัอยู่กลางอากาศดว้ยผา้เพยีงผนืเดยีว เป็นต้น แต่ไฮไลทข์องโชวน้ี์ 

คอื มอเตอรไ์ซคผ์าดโผนในพืน้ทีจ่ ากดั 
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อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู คาลบ ิ( Kalbi) อาหารเกาหลแีบบป้ิงย่างทีม่ชีื่อเสยีงของเกาหล ีเป็นการน าเน้ือหมมูาหมกักบัเครื่องปรุงจน

เน้ือนุ่ม แลว้จงึน าไปย่างบนแผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น ตอนย่างเน้ือนัน้จะย่างเป็นชิน้โตพอสมควร พอใกลสุ้กแลว้กต็้องใชก้รรไกรตดัเป็น

ชิน้พอดคี า ทานกบัเครื่องเคยีงจ าพวกผกั กระเทยีม 
จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ (ผกัดองเกาหล)ี              

ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ที่น้อย

กว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชาติผ่าน

ผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลด

ไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้าง

สารพษิในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมติ้านทานและท าให้อายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึ่งก าลงัเป็นสิง่ที่

ไดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

 

จากนัน้น าท่านชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟที่

ดบัแล ้ปากปล่องภูเขาไฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทีโ่ด่งดงัทีผู่้คนมาขอพรและชม

พระอาทติย์ขึน้ เป็นหน่ึงใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเชจ ูและในจุดน้ีเรายงัสามารถดื่มด ่า

กบัท้องฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทิวทศัน์ที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็นสถานที่ที่

นกัท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่

ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดนิขึ้นไปยงัปากปล่องภูเขาไฟที่ดบัแล้ว ระหว่างทาง

ท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมววิที่ท่านแวะพกั สามารถ

สมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั เมื่อขึน้ไปถงึด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟ

ท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิุทธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่นอน 

หมำยเหตุ: ส ำหรับท่ำนท่ีตอ้งกำรข้ึนปำกปล่องภูเขำไฟ สำมำรถช ำระค่ำตัว๋ดว้ยตนเอง ณ จุดทำงข้ึนเขำ 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู แทจีพลแูบก็"  เป็นการน าเน้ือหมหูมกักบัเครื่องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนน าไปผดัคลุกเคลา้พรอ้มน ้าซุป 

นกัท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวย

รอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 
 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง  –ยอดเขาซองซาน อิลจบูง -ชายหาดกวางชิกิ –  
 หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ -โปรแกรมเพ่ิมเติม : Aqua Planet 

                                         พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ 
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จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ ชายหาดควงัชิกี (GWANGCHIGI BEACH) เป็นชายหาดที่สวยที่สุดแห่ง

หน่ึงบนเกาะเชจ ูชายหาดน้ีมทีศันียภาพเป็นเอกลกัษณ์มวีวิพืน้หลงัเป็นปากปล่องภูเขาไฟซองซานอิล

จบูงซึง่เป็นไฮไลท์ของเกาะเชจ ู ทุกท่านจะไดช้มความสวยงามของธรรมชาตทิีย่งัคงความอุดมสมบูรณ์

และรบัลมทะเลเยน็ๆ และ ทีส่ าคญัยงัเป็นจุดชมววิพระอาทติยต์กทีส่วยทีสุ่ดแห่งหน่ึงบนเกาะเชจู 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านด้วย "แทจพีลูแบ็ก"  เป็นการน าเน้ือหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสูตรพเิศษ 

ก่อนน าไปผดัคลุกเคล้าพร้อมน ้าซุป นักท่องเที่ยวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาติออกหวานและเผ็ด

เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้านแห่ง

น้ีไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยงัมี

ชาวบ้านอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบ้านที่น่ีคอืจะใช้ดนิเหนียว ผสมกบัมูลม้า เป็นตวัยดึ

กอ้นหนิและก้อนอฐิเขา้ด้วยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับ้าน ถ้าท่านเคยมาเที่ยวเกาหลใีต้แลว้เคยเหน็

ไหต่างๆที่อยู่ตามบ้านกจ็ะเดาได้ว่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่ส าหรบัที่

เกาะน้ีนัน้ ไหทีว่างเรยีงรายกนัอยู่ตามบ้านเรอืนที่น่ีจะเป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราส

เบอรร์ี่ ที่จะมเีฉพาะบนเกาะแห่งน้ี โดยชาวบ้านจะน าผลเบอร์รี่ป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกบัน ้าผึ้ง 

และหมกัไวส้ามปี ก่อนทีจ่ะน ามารบัประทานได ้รสชาตหิวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้นการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนัน้ีกลายเป็น

สนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

โปรแกรมเพ่ิมเติม ช าระเพ่ิม 20,000 won จากนัน้พาท่านเข้าชม พพิธิภณัฑ์สตัว์น ้า (AQUA 

PLANET) หรอื Aquarium ที่ใหญ่ที่สุดใน เอเชยี เป็นสถานที่อกีแห่งหน่ึงที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มา

เยือนเกาะเชจู เพราะที่น่ีเป็นทัง้ศูนย์กลางการเรียนรู้ทางทะเล ความรู้เกี่ยวกบัธรรมชาติและ

สิง่มชีีวติใต้ทะเลที่จดัแสดงได้น่าสนใจ และสวยงาม ภายในมตีู้ปลาจ านวนมากตัง้แต่ขนาดเล็ก

จนถงึขนาดใหญ่มหมึาอลงัการ ชวนตื่นตาตื่นใจอย่างยิง่ นอกจากน้ี มกีจิกรรมและการแสดงของ

สตัว์น ้าให้ชมอย่างเพลดิเพลนิอีกด้วย อาทเิช่นการให้อาหารนกเพนกวนิตวัน้อย ที่ต่างกรูกนัมา

รบัอาหารอย่างคึกคกั ลีลาตามธรรมชาติอนัน่ารกัจะท าให้คุณหลงรกัเพนกวนิโดยไม่รู้ตวั และมี

ฉลามวาฬเป็นไฮไลท์ของพพิธิภณัฑ์แห่งน้ี ท่านสามาถดูการให้อาหารปลาฉลามสุดระทกึ ที่นัก

ประดาน ้าต้องใชท้กัษะและความสามารถพเิศษ ซึง่จะท าใหคุ้ณตื่นตาตื่นใจตลอดเวลา   

พร้อมเสรฟิดว้ยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอเด้ง เบคอนหมรูวมกนัไว้ในหม้อ และจะ

เตมิดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน กจ็ะน าอุดง้ลงต้มอีกครัง้ จะทานพรอ้มกบัข้าวสวย 

หรอือุด้งกไ็ด ้เมนูชาบูชาบู ถือไดว้่าเป็นรายการอาหารทีข่าดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิองน ้าซุป ผกัต่างๆในหม้อ ท าให้

เป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย กส็ามารถขอน ้าจิม้เกาหล ีเตมิเพิม่รสชาติ 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   
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รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ข้าวต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่กบัข้าว) ที่น้อยกว่า

เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดอูมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้ามทะเลยงยอน 

(YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัรอ็คที่มลีกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร อีกหน่ึงในมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติของ

เกาะเจจู ซึ่งถือกนัว่าถ้าหากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพื่อมาดโูขดหนิมงักร กถ็ือว่ายงัมาไม่ถึงเกาะ

เจจ ูโขดหนิมงักรแห่งน้ีเกดิขึน้จากการกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท าใหม้รีูปทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร 

ก าลงัอ้าปากส่งเสยีงรอ้งค ารามและพยายามทีจ่ะผุดขึน้จากทอ้งทะเล เพื่อขึน้สู่ทอ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมที่

ธรรมชาตไิด้สรา้งสรรค์มา สถานที่แห่งน้ีเป็นที่สนใจของนักท่องเทีย่วเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัสามารถเดนิไปเยี่ยมชมสะพานขา้มทะเล

ยงยอนเพื่อชมววิธารลาวาทีต่อนน้ีกลายเป็นธารน ้าทะเลทีม่สีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบร้อยแล้ว 

เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไม้ทอง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่

นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กค้างหรอืไขมนัที่สะสม

อยู่ภายในผนงัของตบั  หรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัส่งผลดต่ีอสุขภาพร่างกายของ

ท่านเอง 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชส าอางค์ที่หมอ

ศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑ์ต่างๆ ทีเ่หมาะกบัผูท้ี่มปัีญหาผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ 

มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาว

เกาหล ีโดยไม่ต้องศลัยกรรม  

อสิระอาหารกลางวนั 

จากนัน้น าท่านสู่ ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศนูยโ์สมแห่งน้ีรฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที่อายุ 

6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโสมพร้อมอธิบาย

คุณสมบตัิและผลติภัณฑ์ที่ผลติจากโสม ให้ท่านได้เลอืกซื้อโสมที่มคุีณภาพดทีี่สุดและราคาถูก กลบัไป

บ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ล๊อตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่นี่มสีินค้าชัน้น าปลอด

ภาษีให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด  น ้าหอม เสื้อผ้า เครื่องส าอางค์ กระเป๋ า นาฬิกา เครื่องประดับ 

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 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง    ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร +ร้านละลายเงินวอน   
            ศนูยเ์ครื่องส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ็ตเต้ ดิวต้ีฟรี   
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จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ดาวทาวน์เมืองเชจ ูแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ ชื่อดงั บนเกาะเชจ ูอาทเิสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า 

เครื่องส าอางค ์เครื่องประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสัประสบการณ์ชอ้ปป้ิงที่เรา้ใจที่สดุของคณุ เหมอืน

ยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศทะเลใต้ 

อสิระอาหารเยน็ 
จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที่ Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้กรอก และ

ผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ที่น้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั 

ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเชจ-ูสนามบินกิมแฮ 

อิสระอาหารกลางวนั 

อิสระตามอธัยาศยัแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไม่ควรพลาด 

1.เอเปค เฮา้ส ์(NURIMARU APEC  HOUSE)เคยเป็นสถานที่จดัการประชุม APEC  เมื่อปี 2005 ค าว่า (Nuri) 

ในภาษาเกาหลแีปลว่า "โลก" ส่วนค าว่า (Maru) แปลว่า "การประชุมสุดยอด" และ APEC House ก็หมายถึง 

"บ้านที่สุดยอดผู้น าของโลกมารวมตวักนัเพื่อประชุมเอเปค" ที่นี่ตัง้อยู่บนเกาะทงแบค มภูีมทิศัน์ที่สวยงามตาม

ธรรมชาติ รายล้อมด้วยดอกไม้และต้นสน เป็นอาคาร 3 ชัน้ ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และ

สถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีที่คงความงดงามของธรรมชาติ และความทันสมยัที่ผสมผสานกนัอย่าง

กลมกลนื  

2.สะพานเดนิทะเล (SKY WALKWAY ) อยู่ในบรเิวณของ ชายหาดซองโด  ซองโด นัน้แปลว่าเกาะสน เพราะ

ชายหาดนี้มีป่าสนอยู่บรเิวณปลายสุดของหาด สะพานเดนิทะเล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งถือว่าเป็น

แลนดม์ารค์ของหาดซองโดเลยทเีดยีว ตวัสะพานยื่นออกไปในทะเลเปรยีบเสมอืนเราเดนิอยู่บนทะเล สะพานทอด

ยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพืน้ของสะพานสามารถมองเหน็น ้าทะเลผ่านกระจกนิรภยั  

3.กระเช้าลอยฟ้า (BUSAN AIR CRUISE) ซึ่งจะพาทุกท่านได้สมัผสักบัทวิทัศน์ชายฝัง่ทะเลใต้ที่สวยงามของ

ประเทศเกาหลีใต้แบบ 360 องศากับกระเช้าลอยฟ้า e  นับว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดในเมืองปูซาน  มี

ระยะทางยาวถงึ 1.62 กโิลเมตร มคีวามสูงจากพืน้ถึง 86 เมตร ท าใหม้องเหน็ววิของหาดซองโดไปถงึเกาะยอง

โดไดอ้ย่างสวยงาม 

4.ชายหาดแฮอุนแด (HAEUNDAE BEACH) เปรียบเสมือน “ฮาวายเกาหลี” เป็นชายหาดที่สวยงามและมี

ชื่อเสยีงที่สุดในประเทศเกาหลใีต้  ค าว่า “แฮอุนแด  Haeundae” ถูกตัง้ชื่อโดยนักปราชญ์นามว่า ชอย ช ีวอน  

ชายหาดมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 58,400 ตารางเมตร และเป็นสถานที่ส าหรับจัด

กจิกรรมทางวฒันธรรม และงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทัง้ปี หาดนี้เป็นหาดกว้างๆเม็ดทรายขาวละเอยีด สะอาด 

ทวิทศัน์งดงาม เหมาะส าหรบัเกบ็รูปความประทบัใจ 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง    สนามบินนานาชาติเชจ-ูสนามบินกิมแฮ  - เชค็อินโรงแรมช่วงบ่าย  -เท่ียวปซูาน อิสระตามอธัยาศยั 
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อิสระอาหารเยน็ 

น ำทำ่นเข้ำสูท่ี่พกั  ระดบั 3ดำว หรือเทียบเทำ่ 
 

 
รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ข้าวต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่กบัข้าว) ที่น้อยกว่า

เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

 อิสระตามอธัยาศยัทัง้วนัแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไม่ควรพลาด 

1. ปซูานทาวเวอร์ (BUSAN TOWER) ตัง้อยู่ใน สวนยองดูซาน  เป็นอุทยานแห่งชาติ ตัง้อยู่บนเนินเขา

ใจกลางเมอืง เป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี้สูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark ส าคญั

ของเมือง ส าหรับชัน้แรกของหอคอย เป็นบรเิวณขายของที่ระลึก และงานหัตถกรรมแบบดัง้เดมิของ

เกาหลี เช่น  พวงกุญแจ, เครื่องปั้นดินเผา, ตุ๊กตา   ส่วนด้านบนสุดของหอคอยเป็นจุดส าหรับชมวิว

ทวิทศัน์ของเมอืงปซูานแบบพาโนราม่า 360 องศา 

2. ถนนนัมโพดง (DOWNTOWN NAMPODONG)  เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีโ่ด่งดงัและคกึมากอกีแห่งในปซูาน  

นักท่องเที่ยวนิยมจะมาเดนิช้อปป้ิงและเดนิเที่ยวเล่นกนัยงัถนนแห่งนี้ เป็นย่านที่ไม่เคยหลับใหลและ

คกึคกัมาก จนได้รบัฉายาว่าเป็น ย่านเมยีงดง แห่งเมอืงปูซานเลยทเีดยีว เพราะไม่เพยีงแต่จะเป็นย่านช้

อปป้ิงแต่ยงัเต็มไปดว้ย คลบั บาร ์รา้นอาหาร รา้นกาแฟ  

3. หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (GAMCHOEN CULTURE VILLAGE) หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini 

(ซานโตรนิี่เกาหล)ีโดยชื่อเรยีกนี้มาจากลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน หมู่บ้านที่ตัง้

อยู่บนเนินเขา เรยีงตวัสลบักนัไปมาสสีนัสดใส ในอดตีหมู่บา้นนี้เคยเป็นทีอ่ยู่อาศยัของของผูล้ีภ้ยัสงคราม

เกาหล ีจนในปี 2009 รฐับาลเกาหล ีได้ส่งเสรมิการท่องเที่ยวมกีารพฒันาปรบัปรุงทศันียภาพ ให้น่าอยู่

มากยิ่งขึน้ โดยปรบัเปลีย่นหมู่บ้านคมัชอนให้มสีสีนัโดดเด่นด้วยการทาส ีวาดภาพ ตามก าแพงและตัว

บา้น ใหดู้สดใส น่ารกั  

4.วดัแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวดัที่สร้างบนโขดหนิรมิชายหาดที่แตกต่าง

ไปจากวดัส่วนใหญ่ในประเทศเกาหล ีที่มกัจะสรา้งอยู่ตามเชงิเขา วดัแห่งนี้ถูกสร้างขึน้โดยพระอาจารย ์

Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรชัสมัยของกษัตรยิ์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนัน้ในปี 1970 ได้มี

การบูรณะดว้ยความพถิพีถินัเพื่อใหค้งไว้ซึง่เอกลกัษณ์และความงดงามแบบดัง้เดมิ จากประตูซุม้มงักรสี

ทองอร่าม ลอดผ่านอุโมงคข์นาดเลก็ ไปสู่ทางเดนิบันไดหนิ 108 ขัน้ เป็นจุดชมววิความงดงามของทะเล 

บรเิวณวดัประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิส์ทิธิอ์งค์สดี า ตัง้ตระหง่านอยู่บนโขดหิน วดัแห่งนี้เป็นสถานที่

ศกัดิส์ทิธิคู่์บา้นคู่เมอืงของคนปซูาน เป็นสถานทีท่ีเ่หล่าพทุธศาสนิกชนเกาหล ี 

5.โบสถ์จุกซอง (JUKSEONG CHURCH) เป็นโบสถ์หรอืครสิตจกัร ที่สวยที่สุดในเมอืงปูซานแห่งหนึ่ง 

โบสถ์แห่งนี้อยู่ติดรมิทะเล เป็นสถานที่ศกัดิส์ทิธิท์ ีช่าวเมอืงปูซานนักท่องเที่ยวนิยมเดนิทางมาท่องเที่ยว 

โบสถ์แห่งนี้ไดร้บัการประดบัประดาตกแต่งทัง้ภายในและภายนอกด้วยศลิปะผสมผสานอย่างสวยงาม มี

คุณค่าทัง้ทางด้านศิลปะ ด้านความสวยงาม และด้านจิตใจ วิวทิวทัศน์โดยรอบตัวโบสถ์งดงามตาม

ธรรมชาตมิโีขดหนิลกัษณะแปลกตาและลอ้มรอบดว้ยทะเล 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง    สระตามอธัยาศยั  - ออกเดินทางจากสนามบินกิมแฮ - กรงุเทพมหานคร 
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อิสระอาหารกลางวนั 
17.30 - 20.,30 น.. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE921 พรอ้มความประทบัใจ 

 

*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั  

 

*สายการบนิ LOW COST ไม่เสรฟิอาหารบนเครื่องน ้าหนกักระเป๋า 15 กโิลกรมั 

 

 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯ

จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำรนดัหยดุงำน กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหำย

ตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบให้เสียเวลำในกำรท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม       

ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย ว่ำดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยท่ีลูกคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ราคาโปรโมชัน่ ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

ธนัวาคม : 29-02 ม.ค.  
ธนัวาคม : 30-03 ม.ค. 
ธนัวาคม : 31-04 ม.ค. 

17,900 21,400.- 6,900.- 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม JEJU ทางแลนดเ์กาหลี

จ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื่อให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ 

เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจาก

ลูกค้าปฏิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลูกค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้

ช าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื่อ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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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 รวมถงึกรณีเชค็ของ
ท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธิใ์นการเดนิทางกบัทางบรษิทั 

 

ราคาน้ีรวม 

-   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-   ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 4 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้ 

-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 

          (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
ราคาน้ีไม่รวม 

-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกด์ทอ้งถิน่ 1,200 บาท หรอื 35,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

-   ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่
นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 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 าเนินการยื่นวซ่ีาดว้ย
ตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางต้องท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซ่ีา) 
-  ค่าอาหารทีลู่กคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากที่โปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรบัประทานอาหารที่
ทางทวัรจ์ดัให ้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 
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-           หนงัสอืเดนิทาง ต้องมอีายเุหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว เท่านัน้ 
(หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 
ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ
ต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

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

-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความ
ประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคืนเงนิ 

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

-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจขอบรษิทั
ก ากบัเท่านัน้ 

-           หากท่านทีต่้องการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เพื่อ
ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  
โดยไม่ได้แจง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           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 


