
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 25115 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่ตรวจสอบ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โปรแกรมการเดนิทาง 

ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค - สวนส้มไร้เมล็ด เกาะเชจู - คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้ - วัดซันบัง โพมุนซา  

ตลาดชองฮา สถานท่ีถ่ายทำดราม่าเรื่อง โฮมทาวน์ – คลินิกทันตกรรมหมอยุน - สเปซ วอล์ค สะพานอวกาศ โพฮัง  

ชายหาดแฮอุนแด – ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต – รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - วัดแฮดง ยงกุงซา– สะพานควังอันรี – 

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ถนนสายรุ้งเชจู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING   

 วัดชอนวังซา –ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน-ช้อปป้ิงในดาวน์ทาวน์  

 

 

จุดนัดพบแรกสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินนานาชาติประจำประเทศไทย เวลานัดหมาย : 22:30 เท่ียวบนิ : 7C2244 

 
 

เท่ียวบินออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา : 03.25 เท่ียวบิน : 7C2244 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6ชั่วโมง 

10.50 น. พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจูอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าท่ีสายพาน ออกมา
พบกับผู้นำทัวร์เพื่อทำการยืนยันตัวตนการเข้าร่วมทัวร์ และเตรียมตัวบริเวณจุดนัดพบเพื่อออกเดินทางท่องเท่ียวพร้อมกัน 

พาท่านรับประทานเมนูขึ้นชื่อประจำเกาะเชจู Jeon Bok Juk หรือโจ๊กหอยเป๋าฮ้ือ ที่โด่งดังแบบใคร
ที่มาเที่ยวเชจูต้องลองมาลิ้มรสให้ได้ และที่สำคัญนอกจากความอร่อยของตัวข้าวโจ๊กที่ถูกปรุงเป็น
พิเศษแล้ว ยังมีหอยเป๋าฮ้ือจากท้องทะเลเกาะเชจู มาเป็นชิ้นพอดีคำแบบน่ารับประทานมากๆ เมนูน้ี
บอกเลยว่านอกจากอร่อยแล้วยังได้ประโยชน์ เพิ่มกำลังวังชาอีกด้วย 

 

 

พาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค ขึ้นชื่อที่สุดแห่งเกาะเชจู O'Sulloc ซึ่งจะแบ่งเป็นโซนไร่ชา
กลางแจ้ง และโซนพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงเร่ืองราวของชา ร้านคาเฟ่ และร้านขายของฝาก ซึ่ง
ท่านสามารถเยี่ยมชมได้ทุกๆโซน เกาะเชจูเป็นดินแดนท่ีได้รับของขวัญจากธรรมชาติ ปลูกชาเขียวได้
คุณภาพสูง ผสมผสานกับนวัตกรรมสมัยใหม่ จนทำให้ชาที่น่ีส่งออกไปขายทั่วโลก นักท่องเท่ียวทั้ง
เกาหลีและต่างชาติมักมีจุดมุ่งหมายที่จะมาลิ้มรสความอร่อยของชาท่ีมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ถึง
แหล่งผลิต โดยเฉพาะไอศรีมชาเขียว เค้กโรล เคร่ืองดื่มชาเขียวทั้งร้อนและเย็น รับประกันความฟิน

ไปตามๆกัน ส่วนใครที่เน้นการชมวิวถ่ายรูป สวยทุกมุมจนกดชัตเตอร์รัวๆแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นโซนไร่ชา หรือขึ้นไปจุดชมวิวด้านบนสุดของ
พิพิธภัณฑ์ ก็จะเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของไร่ชาท่ีนี่ 

วนัแรกของการเดนิทาง      พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูิ-ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง     ไรช่าเขยีวโอซลุลอ็ค-สวนสม้ไรเ้มลด็ เกาะเชจ-ูคามลิเลยี ฮลิล ์สวนดอกไม-้วดัซนับงั โพมนุซา  



จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม สวนส้มไร้เมล็ด (Orange Farm) อีกหนึ่งสิ่งโด่งดัง และมีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือ ส้ม 
ทีป่ลูกบนเกาะเชจู ด้วยความ พิเศษ รสชาติที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์ ปลอดสารเคมี และดกมาก ผู้คนท่ีผ่าน
ไปผ่านมา ต้องมองเหลียวหลังกันเลยทีเดียว ชาวบ้านบนเกาะเชจูได้ปลูกกันเยอะมากขึ้น หลังจากเป็นท่ี
ต้องการมากขึ้น ทำให้สร้างรายได้ เลี้ยงครอบครัว และเศรษฐกิจบนเกาะที่ดีขึ้น เอกลักษณ์ของส้มบน
เกาะเชจู คือไร้เมล็ด รสชาติกลมกล่อม วิตามินซีสูง ปัจจุบันหลายๆสวนส้ม ได้เปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าไป
ถ่ายรูป และได้ลองชิมส้มสดๆ จากต้น จากสวน ถือเป็นอีกกิจกรรมยอดฮิต เม่ือมาเยือนเกาะเชจู ช่วง
ฤดูกาลส้มเลยทีเดียว 1ปีมี1คร้ัง คือช่วงหน้าหนาวเท่านั้น 

จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้แห่งความรักและการพักผ่อน (Camellia Hill The 
Forest of love and healing) เร่ิม จากการปลูกต้นคามิลเลียที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว ด้วยความรักใน
ดอกไม้จึงปรับเปลี่ยนท่ีนี่เป็นสวนดอกไม้ท่ีสามารถท่องเท่ียวได้ทั้ง 4 ฤดูกาล ทำให้นักท่องเท่ียวได้
ความรู้สึกว่า สถานที่เดียวกันแต่ได้ความแตกต่าง มาเท่าไหร่ก็ไม่มีเบ่ือเลยทีเดียว ด้านในมีการแบ่งโซน
จัดสรรพื้นท่ีได้ดีมาก ไม่ซับซ้อน สามารถเดินเที่ยว ถ่ายรูป สูดอากาศบริสุทธ์ิได้สบายๆมาก ฤดูหนาว 
(Winter Season) ที่แห่งนี้จะเบ่นบานไปด้วยดอกคามิลเลีย หลากหลายสายพันธ์ สีสันสวยๆ สลับเรียง
รายกัน พร้อมมุมท่ีถ่ายรูปมากมาย ฤดูใบไม้ผลิ (Spring Season) แน่นอนว่าช่วงที่ทุกคนรอคอย Cherry 

Blossom หรือซากรุกะนั่นเอง ที่น่ีก็มีให้ได้มาชมเช่นกัน ฤดูร้อน (Summer Season) ช่วงนี้สวยไฮไลท์เช่นกัน เป็นช่วงที่ดอกไฮเดรนเยีย
เบ่งบาน เป็นพุ่มใหญ่ หลากสี เยอะมากจนใครๆต้องมาให้ได้เชียว ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn Season) ไฮไลท์ของฤดูกาลนี้คือ ทุ่งหญ้าสี
ชมพูพิงค์มูลี่ Pink Muhly เป็นอะไรที่ทุกคนรอคอย 1ปี1คร้ังกับ ต้นหญ้าท่ีเป็นสีชมพูโดยธรรมชาติ สวย หวาน น่ารักมาก 

จากนั้นพาท่านแวะเยี่ยมชม และนมัสการพระใหญ่ ณ วัดซันบังโพมุนซา วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาซันบังหัน
หน้าออกสู่ทะเล ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองถือถ้วยโอสถ ผู้คนนิยมมาขอพรเร่ือง
ของสุขภาพ และความร่ำรวยเงินทอง โดยนิยมทำบุญด้วยการถวายข้าวสาร เทียน พร้อมท้ังการหมุนระฆัง
ทองคำรอบฐานองค์พระเพื่อความเป็นศิริมงคลอีกด้วย ซึ่งมีความศักดิ์สิทธ์ิและเป็นท่ีเลื่อมใสของชาวบ้าน
บนเกาะเชจูมายาวนาน นอกจากนั้นรูปป้ันพระแม่กวนอิมซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเล ยังเป็นอีกหนึ่งศรัทธาของผู้
ที่นับถือ นิยมนำน้ำบริสุทธ์มาถวาย เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต ไม่ใช่แค่ชาวพุทธเท่าน้ันท่ีนิยมมา
เยี่ยมชมที่วัดแห่งนี้ เพราะความสงบ และวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม มองเห็นท้องทะเลแบบพาโนราม่า จึง

กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่ีต้องมาเยือนสักคร้ังเม่ือมาเท่ียวเกาะเชจู 

พร้อมเสริฟด้วยเมนู เทจี ยังนยอม คัลบี้ อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการนำเนื้อหมูส่วน
ซี่โครงมาหมักกับเคร่ืองปรุงจนเนื้อนุ่ม เสิร์ฟให้ท่านได้ย่างสดๆ ร้อนๆ ร่วมรับประทานด้วยกัน วิธีการทานให้ได้อรรส
รส ต้องตัดหมูเป็นชิ้นๆ นำผักสด กระเทียม กิมจิ และเคร่ืองเคียงต่างๆ มาห่อรวมกัน รับประทานคำโตๆแบบสไตล์
คนเกาหลี หรือทานกับข้าวสวยร้อนๆที่เรามีเสิรฟให้ไม่อ้ันก็ได้เช่นกัน 

ทีพ่กั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 



 

 

  

รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมท่ีพัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี 

พาท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ สนามบิน Jeju Airport   

(ไฟล์ทบิน  / เวลาบิน สงวนสิทธ์ิตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับบริษัท) 

 พาท่านไปตามรอยซีรีย์จุดถ่ายทำหลักของเร่ือง Hometown Cha Cha Cha ที่ตลาดชองฮา วิถีชีวิตของ
ชาวบ้านเมืองโพฮัง ซึ่งที่ตลาดจะมีร้านขายอุปกรณ์ตกปลา ร้านอาหาร ร้านซุปเปอร์โพรา อนุสาวรีย์
ปลาหมึก และร้านกาแฟ ซึ่งใครได้ดูเร่ืองนี้ก็จะจำฉากเหล่าน้ีที่เห็นในซีรีย์ได้แน่นอน ปัจจุบันก็จะมี
นักท่องเท่ียวแวะเวียนมาถ่ายรูป เชคอิน ตามรอยพระนางในเร่ืองกันมากมาย  

 

พาท่านรับประทานอาหารท้องถ่ิน รสชาติจัดจ้าน ทเวจีดูลลูชีกี หรือหมูผัดเผ็ดกะทะร้อน ซึ่งเป็น
เมนูท่ีนิยมในตลาดชองฮา เมืองโพฮัง ซึ่งคนท่ีนี่มักจะทานอาหารที่มีรสจัดกว่าในเมือง จึงนำหมูมา
ผัดกับซอสที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ร้าน เข้าเน้ือ จนหมูนุ่ม อร่อย ทานคู่กับข้าวสวย และเคร่ืองเคียง
ต่างๆ เช่น กิมจิ ถ่ัวงอก แตงกวา พร้อมผักสด และกระเทียมทานแกล้ม 

 

พาท่านมาเชคอินถ่ายรูปคลินิคหมอฟันของคุณหมอยุน นางเอกในเร่ือง Hometown Cha Cha 
Cha เป็นโลเคชั่นในการถ่ายซีรีย์เร่ืองนี้น่ันเอง ซึ่งคลีนิคหันหน้าออกทะเล ที่มีวิวทะเลที่สวยมากๆ 
เงียบสงบ ถือว่าเป็นคลีนิคในฝันของหมอหลายๆคนเลยทีเดียว 

 

  

 “โพฮัง สเปซ วอล์ก”  แลนด์มาร์กใหม่ของเมืองโพฮัง ตั้งอยู่ในสวนฮวานโฮ หากได้มาลองเดินดู
แล้วจะต้องลืมการเดินสะพานแบบเดิมๆไปได้เลยเพราะที่น่ีบอกเลยว่าไม่ธรรมดาตั้งแต่ดีไซน์ท่ี
ประหนึ่งงานศิลป์คล้ายกับรางรถไฟเหาะ แถมยังเป็นสกายวอร์คที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้อีก
ต่างหาก ระยะทางเดินของตัว space walk 333 เมตร ความสูง 25 เมตร  มีชื่อเล่นว่า "Cloud" 
เพราะมีลักษณะเหมือนเมฆที่กำลังคล้อยต่ำ และสามารถเห็นวิวเมือง อ่าวยังกิลและหาดยังกิล ถือ

ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองที่มาแล้วต้องโดน 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง    ตลาดชองฮา-คลนิกิทนัตกรรมหมอยนุ-สเปซ วอลค์ สะพานอวกาศ โพฮงั 
                                      ชายหาดแฮอนุแด-ตลาดแฮอนุแดไนทม์ารเ์กต็ 
  



 ชายหาดแฮอุนแด Haeundae Beach ชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้  ชายหาดทราย
ละเอียด ยาว 1.5 กิโลเมตร และยังเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี ถูกตั้งชื่อโดย
นักปราชญ์นามว่า ชอย ชี วอน (Choi Chi-won) ในยุคสมัยของรวงค์ชิลลา เดินทางมาที่
ชายหาด แล้วประทับใจในความสวยงาม จึงเขียนคำว่า “Haeundae : แฮอุนแด ” ไว้บนกำแพงหิน 
คนท่องถ่ินเลยเรียกใช้ชื่อนี้เร่ือยมา ชายหาดแฮอุนแดมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่
กว่า 58,400 ตารางเมตร 

 ตลาดแฮอุนแด เป็นถนนเล็กๆ ที่มีร้านอาหารเปิดขายกันตั้งแต่เช้าเร่ือยไปจนถึงเท่ียงคืน ปัจจุบัน
ย่าน ตลาดแฮอุนแด มีการก่อสร้างถนน และอาคารใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย เพื่อรองรับนักท่องเท่ียว
จากทั่วโลก เรียกว่า ยิ่งดึก ยิ่งคึกคัก ถึงแม้ว่าความเจริญจะรายล้อมเข้ามามากมาย แต่ความ
น่าสนใจของตลาดแบบดั้งเดิม ตลาด Haeundae Traditional Market ก็ยังมีเสน่ห์มาจนถึงทุก
วันน้ี อาหารแนะนำ ของทอด โอเด้งเสียบไม้ ข้าวห่อสาหร่าย และต๊อกโบกี เป็นถนนสายอาหารแบบ
ดั้งเดิมท่ีอยู่คู่กับชายหาด Haeundae  (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 

 

   ทีพ่กั  Toyoko Inn Busan Haeundae2 หรอื เทยีบเทา่ 

 

 

รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมท่ีพัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี 

พาท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ กับการนั่งสกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า เลียบทะเลแฮอุนแด เมือง
ท่าอันดับ1ของประเทศเกาหลีใต้ ตัวแคปซูลหนึ่งคันจะนั่งได้ 4ท่าน แต่ละแคปซูลก็จะมีสีสันสดใส น้ำเงิน 
แดง เหลือง เขียว แล่นสลับๆกันไป สีสวยตัดกับท้องฟ้า แล่นคู่ขนานกับรถไฟชมทะเลด้านล่าง ระหว่างนั่ง
ในแคปซูลท่านจะได้ชมวิวเมืองปูซานได้ทั้งซ้ายและขวา แคปซูลจะแล่นช้าๆให้เราไปชื่นชมความงาม ของวิว
ทะเล และวิวตัวเมือง ถือว่าเป็นที่เที่ยวเปิดใหม่ล่าสุด ที่น่าไปเที่ยวมากๆเลยทีเดียว 

 

พาทุกท่านเดินทางสู่ วัดแฮดง ยงกุงซา ตั้งอยู่บนชายฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือ ของเมืองปูซาน เป็นวัดที่สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาด ที่
แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ ซึ่งมักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ก่อตั้งโดย พระผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งมีนามว่า พระนาองซูโดซา ซึ่งเป็นท่ีปรึกษา

ของกษัตริย์คงมินวังแห่งโครยอ เม่ือทุกท่านเดินเท้าเข้าสู่วัดแห่งนี้ จากประตูซุ้มมังกรสีทองอร่าม เดิน
ผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่บันไดหิน 108 ขั้นและโคมไฟหิน ซึ่งเป็นจุดสำหรับชมวิว และความงดงามของ
ท้องทะเลสีฟ้าคราม ก่อนจะเดินต่อลงไปสู่บริเวณซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานของ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิองค์สี
ดำ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน และมีท้องทะเลกว้างเป็นฉากหลังและเม่ือคุณเดินไปตามสะพานที่ทอด
ยาว และนำพาคุณเข้าสู่บริเวณภายในของวัด ซึ่งประกอบไปด้วยวิหารและศาลา ที่เรียงรายลดหลั่นกัน

ไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้าของวิหารหลัก มีเจดีย์หินสูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความ
เศร้า และความสุข นอกจากนี้ภายในวัด ยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิม, พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่าม, ศาลเจ้า และพุทธสถานอ่ืนๆ อีกหลาย
แห่ง 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง    รถรางแคปซลูบลไูลนแ์ฮอนุแด-วดัแฮดง ยงกงุซา-สะพานควงัอนัร-ีหมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน 
 



พาท่านลิ้มรสปลาย่าง ขึ้นชื่อเร่ืองความสด เน้ือแน่น นุ่ม ละมุนลิ้น รับประทานคู่กับเคร่ืองเคียงต่างๆ ผักสด 
กิมจิ สาหร่าย และข้าวสวยร้อนๆ 

 

พาท่านเท่ียวชายหาดสะพานควังอันรี เป็นสะพาน2ชั้นข้ามทะเล ที่สุดอลังการของปูซาน เมืองท่า
อันดับ1ของประเทศเกาหลีใต้ ความยาวของสะพาน 6500 เมตร ถือเป็นสะพานที่ยาวเป็นอันดับ2 
ของประเทศ รองจากสะพานอินชอน เปิดใช้งานเม่ือปี2002 ต้อนรับการเป็นเจ้าภาพ Asian Games 
ชายหาดเป็นทรายขาวละเอียด น้ำทะเลสีสวย วิวงดงาม รวมถึงร้านกาแฟ คาเฟ่น่ารักๆ ให้ท่านได้เช

คอิน ถ่ายรูป 

พาทุกท่านเดินทางสู่ Gamcheon Culture Village (หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน) เป็นหมู่บ้านที่เกิด
จากการตั้งรกราก ย้ายถ่ินฐานของชาวเกาหลี ซึ่งหนีภัยจากสงครามเกาหลี ในระหว่างปี ค.ศ. 1950 
-1953 และอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน ด้วยลักษณะการสร้างบ้านเรือนผ่านถนนทุกสาย ที่เรียงรายไป
ตามแนวภูเขา จนเป็นขั้นบันไดที่เป็นระเบียบ และดูสวยงามแปลกตา ไปกับสีสันท่ีสลับไปมาของตัว
บ้านและหลังคา จึงกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของหมู่บ้านแห่งนี้ จนได้รับฉายาว่า “มาชูปิกชูแห่งปู
ซาน” (Machu Picchu of Busan) ในปี ค.ศ. 2015 นอกเหนือไปจากความสวยงามแปลกตา ของ
หมู่บ้านแห่งนี้แล้ว ภายในหมู่บ้านยังมีสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งทำให้คุณเพลิดเพลิน ไป
กับการเดินท่องเท่ียวภายในหมู่บ้าน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก, ร้านศิลปะ, ร้านขายของที่ระลึก, คา

เฟ,่ ร้านกาแฟ, ร้านอาหารหลากหลายประเภท และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

พาท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ สนามบินกิมแฮ / แทกู (ไฟล์ทบิน  / เวลาบิน สงวนสิทธ์ิตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับบริษัท) 

พาท่านลิ้มรสเมนูพิเศษ ซุปไก่ทะเลสวรรค์ ที่ผสมผสานความเป็นท้องทะเลของเกาะเชจู เข้ากับเร่ืองสุขภาพท่ี
แข็งแรงนั่นก็คือซุปไก่นั่นเอง เมนูน้ีจึงเปรียบดังเมนูจากสวรรค์เลยทีเดียว ส่วนประกอบหลักๆ จะเป็นไก่ที่ต้มด้วย
สมุนไพรจนเปื่อย และเพิ่มซีฟู้ดตามฤดูกาลเข้าไป ทำให้น้ำซุปอร่อย หวาน กลมกล่อมไม่เหมือนใคร เสิรฟท่าน
พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคียงต่างๆ เช่นกิมจิ สาหร่าย หัวไชเท้า 

ทีพ่กั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมท่ีพัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี 

พาท่านไปถ่ายรูปกับความสดใสของถนนสายรุ้งบนเกาะเชจู เป็นถนนเลียบชายทะเลด้านเหนือของ
เกาะ เป็นไอเดียศิลปะที่ดีมากๆ เพราะมีการทาสีบนแท่งหินท่ีเอาไว้ก้ันชายทะเลแบบสลับสีแนวสายรุ้ง 
ยาวตลอดเส้นทาง ทำให้เกิดสีสันที่ดึงดูดให้ใครๆที่ผ่านไปมาตรงนี้อดไม่ได้ ที่จะแวะลงมาถ่ายรูปสร้าง
สีสัน ไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นท่างนั่ง ท่าเดิน หรือครีเอทแอคชั่นสนุกๆได้มากมาย  

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง   ถนนสายรุง้เชจู-ศนูยน์ำ้มนัสนเขม็แดง-ศนูยแ์สดงชดุเครือ่งนอนSESA LIVING   
                                   วดัชอนวงัซา-ซปุเปอรม์ารเ์กต็ ละลายเงนิวอน-ชอ้ปปิง้ในดาวนท์าวน ์



จากนั้นพาท่านไปรู้จักกับ สมุนไพรที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต้ Red Pine Oil หรือ น้ำมันสน
เข็มแดง ตามตำหรับยาโบราณสมัยราชวงศ์โชซอน ที่ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันได้
นำมาสกัดด้วยวิธีที่ทันสมัยดึงสรรพคุณที่ดีที่สุดออกมาในรูปแบบท่ีทานได้ง่าย และบำรุงสุขภาพได้ดี
ที่สุด น้ำมันสนเข็มแดงมีสรรพคุณช่วยในการทำความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียร์หลอดเลือดที่
อุดตัน ลดคลอเลสเตอรอล ความดัน เบาหวาน ป้องกันเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน อีกทั้งยังช่วยให้การ
ผ่อนคลาย หลับสนิทมากขึ้น ผิวพรรณดูมีสุขภาพดี รับประทานเป็นประจำ ร่างกายแข็งแรงขึ้น
ตามลำดับ 

พาท่านเข้าชมและเลือกซื้อชุดเคร่ืองนอนเพื่อสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ Sesa Living 
ที่ใช้เส้นใยในการถักทอถึง 15400 เส้น กันไรฝุ่นได้100% มีการใช้หยกในการทำเส้นใย จึงมี
คุณสมบัติในเร่ืองของการบำบัดขณะนอนหลับ ซึ่งเน้ือผ้าจะมีสัมผัสที่นุ่ม ลื่น ไม่มีเสียงดังเม่ือขยับตัว 
และยังปรับอุณหภูมิที่คงที่ให้ร่างกายขณะนอนหลับพักผ่อนอีกด้วย และโชว์รูมแห่งนี้สามารถคืนภาษี
ให้กับนักท่องเท่ียวอีกด้วย 

พาท่านรับประทานเมนูท้องถ่ินประจำเกาะเชจู ช้อป-จัก-ปยอ-กุก คือต้มซุปซี่โครงหมู สมัยก่อน
เกาะเชจูเลี้ยงหมูแทบจะทุกครัวเรือน ซี่โครงของหมูจะถูกนำมาทำซุป ด้วยนำ้ซุปท่ีไม่เหมือนใคร 
เพราะจะเป็นซุปข้นเหนียวเล็กน้อย เพราะสูตรเฉพาะที่จะใส่ข้าวเมมิลลงไปด้วย จึงมีรสชาติที่เข้มข้น 
เน้ือหมูจะนุ่ม ร่อนจากกระดูก ละมุนมากๆ เสริฟท่านพร้อมข้าวสวย และเคร่ืองเคียงตามฤดูกาล  

พาท่านเข้าในชมวัดป่า "ชอนวังซา" เป็นวัดที่สวยงามที่อยู่กลางหุบเขา 99ยอด ของเทือกเขาฮัลลา
ซาน ซึ่งสายมูต้องห้ามพลาดเพราะวัดแห่งนี้ต้องมาขอพรเร่ืองเงินทอง และความก้าวหน้าในเร่ือง
หน้าที่การงาน วัดนี้ถูกขึ้นทะเบียนเเป็นวัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธ์ิมากแห่งนึงในเกาหลี อีกทั้งยังมีต้น
กำเนิดน้ำแร่ศักดิ์สิทธ์ิที่คนสมัยก่อนใช้ดืมกินเพื่อเป็นสิริมงคลให้ตนเองอีกด้วย 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือที่นักท่องเท่ียวเรียกกันว่า "ร้านละลายเงินวอน" ที่น่ีมี
ขนม ของฝาก ของพื้นเมืองเกาหลีที่ขึ้นชื่อ ใครๆมาต้องมีติดไม้ติดมือกลับไป อาทิเช่น ขนมชื่อดัง
ต่างๆ ช้อคโกแลตหลายหลายรสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใช้ใน
ครัวเรือน เช่น กระทะ ตะเกียบ ถ้วยข้าว ซอสปรุงรส วุ้นเส้น รวมถึงของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้
เลือกซื้อมากมาย เหมือนเอาเงินวอนมากละลายกันอย่างเพลิดเพลินและไม่ต้องกลัวว่าจะใส่กระเป๋า

ไม่พอ เพราะที่น่ีพร้อมบริการบรรจุกล่องตามเง่ือนไขของร้านด้วย 

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปป้ิงในตัวเมืองแห่งเกาะเชจู มีโซนใต้ดิน และโซนวอ
คก้ิงสตรีท ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวมสินค้ายอดฮิต ติดเทรนด์ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ท้องถ่ิน
เกาหลี แบรนด์สปอร์ตกีฬาดังๆ ทั้งแฟชั่นเสื้อผ้า หมวก กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองสำอางค์ 
และยังมีสตรีทฟู้ด ขนม คาเฟ่ต่างๆอีกด้วย 

ถึงเวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าคอยดูแลขั้นตอนการเชคอิน ตั๋วเคร่ืองบิน และอำนวยความสะดวก 
เพื่อส่งทุกท่านกลับด้วยความสวัสดิภาพ และความประทับใจ 

22.35  - 02.00 นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินที่ 7C2243 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

ราคาโปรโมชัน่มจีำนวนจำกดั กรณุาเชค็ราคากบัเซลกอ่นทำการจองทกุครัง้ 

ขอ้กำหนดและเงือ่นไข 

การลงทะเบียน K-ETA ผู้เดินทางสามารถทำได้เอง หรือให้ทางบริษัทดำเนินการให้ตามโปรโมชั่นของโปรแกรมทัวร์ 

1. การสำรองที่นั่ง 

• สามารถจองด้วยตนเองผ่านระบบ โดยเลือกวันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง ประเภทห้องพักให้ถูกต้อง 
• หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่ง Invoice ให้ท่าน หากไม่มีการชำระตามดิวเดท การจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ และเม่ือจองใหม่ไม่มีที่

นั่ง หรือราคาปรับขึ้น จะไม่สามารถใช้ข้อมูลการจองเดิมได้ 
• การมัดจำ ชำระที่น่ังละ 5000 บาท และชำระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30-45 วัน หรือตามดิวเดทของ Invoice 

สำหรับราคาปกติ 
• กรณีราคาโปรโมชั่นพิเศษ จองก่อนเดินทางต่ำกว่า 15 วัน ช่วงเทศกาล หยุดยาว  ต้องชำระเต็มจำนวนเท่านั้น  
• สำหรับกรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใช้ราคาโปรโมชั่นได้ ต้องให้เจ้าหน้าที่ออกบุคก้ิงให้เท่าน้ัน 

อตัราคา่บริการ Wow Jeju Busan Pohang 5 วนั 3 คนื 

พเีรยีตเดนิทาง 
ราคาโปรโมชัน่ 
(จำนวนจำกดั) 

ราคาปกต ิ พักเดีย่วเพิม่ 

พฤศจิกายน : 5-9, 6-10, 7-11 21,999 26,999 

8,000.- 

พฤศจิกายน : 8-12, 13-17, 14-18 22,499 27,499 

พฤศจิกายน : 12-16, 15-19, 20-24, 21-25, 27-1 ธ.ค. 22,999 27,999 
พฤศจิกายน : 19-23, 22-26, 26-30, 28-2 ธ.ค. 
ธันวาคม : 5-9 

23,499 28,499 

พฤศจิกายน : 9-13, 10-14, 11-15  
ธันวาคม : 4-8  

23,999 28,999 

พฤศจิกายน : 16-20, 17-21, 18-22, 29-3 ธ.ค. 
ธันวาคม : 3-7, 6-10 

24,999 29,999 

พฤศจิกายน : 23-27, 24-28, 25-29 25,999 30,999 
พฤศจิกายน : 30-4 ธ.ค. 
ธันวาคม : 7-11 

27,999 32,999 

ธันวาคม : 1-5, 2-6, 8-12, 9-13 29,999 34,999 

พฤศจิกายน : 5-9, 6-10, 7-11 21,999 26,999 

ทารก ( ไมเ่กนิ 2 ป)ี = 7,000.-      จอยกรุป๊ (ไมใ่ชต้ัว๋เครือ่ง) = 14,000.- 



• หากไม่ชำระส่วนท่ีเหลือตามกำหนด ที่น่ังจะถูกยกเลิก และไม่สามารถขอรีฟันเงินมัดจำคืนได้ทุกกรณี 
• หลังจากชำระเงิน มัดจำ/ชำระเต็มจำนวน ท่านต้องกรอกข้อมูลผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตด้วยตนเองให้

ถูกต้อง หากระบบออกตั๋วแล้ว การแก้ไขจะมีค่าใช้จ่ายจากสายการบิน 
• การเดินทางเข้าเกาหลี หากไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่สามารถรีฟันได้ทุกกรณี 
• ราคาน้ีสำหรับพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน หากเป็นต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3000 บาท และต้องทำตามเง่ือนไขการเข้าประเทศเกาหลี

ใต้ 

2. การยกเลิกการเดินทาง 

• ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดที่ชำระแล้ว 
• ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดที่ชำระแล้ว 
• ยกเลิกการจองน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้ 
• ยกเลิกจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้แต่หักค่าใช้จ่ายตามจริง ๆ 

• ราคาโปรโมช่ัน/แคมเปญ/อีเว้นท์ต่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ได้ทุกกรณี 
• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนชื่อ/Refund ได้ทุกกรณี  

การบริการที่บริษัทจัดการให้ : 

• ลงทะเบียน K-ETA เราเป็นตัวแทนลงทะเบียนตามข้อมูลที่ท่านให้มา หากไม่ผ่านหรือไม่ได้รับการอนุมัติ 
ไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินและค่าบริการได้ หรือหากท่านเข้าเกาหลีแล้ว ไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 
ก็ไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินได้เช่นกัน  
***ค่าสมัครและบริการ 320-500 บาท 

ราคานี้รวม 

• ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ 
• ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
• ค่าอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
• ค่าท่ีพักระดับมาตรฐาน จำนวนคืนตามระบุในโปรแกรม (ห้องพัก2-3ท่าน) 
• ค่าท่ีพักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2-3ท่าน)*พักเดี่ยวจะมี Single Charge 
• ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.  
• ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ(ขอสงวนสิทธ์ิหัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์) 
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

 



ราคานี้ไม่รวม 

• ค่าบริการ (Service Charge) 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
• ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเท่าน้ัน) 
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินจากสายการบินกำหนด (15กก.) 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือรายการทัวร์ 
• ค่ารถ ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาท่ีกำหนดเท่าน้ัน หากขึ้นไม่ทันต้องรับผิดชอบค่าเดินทางตามคณะด้วย

ตนเอง) 
• ค่าอาหารตามหลักศาสนาท่ีนอกเหนือรายการทัวร์ (ลูกค้าต้องเตรียมมาเอง)  
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
• ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 
• ค่าตรวจโควิดทุกที่ (ถ้ามี) 

**ตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 65 ประเทศเกาหลใีตป้ระกาศยกเลกิการตรวจโควดิ ทัง้กอ่น-เขา้ประเทศแลว้  
และไมจ่ำเปน็ตอ้งแสดงผลวคัซนี แตจ่ะตอ้งทำการลงทะเบยีน K-ETA กอ่นเดนิทาง รอผลอนมุตั ิ10-14 วนั 

 

1. การผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง 

• หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี ไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี 
• เพื่อเป็นการคัดกรองตามคำขอความร่วมมือจากแลนด์เกาหลี ที่ถูกตักเตือนจากกองตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้เร่ืองผู้แอบแฝง

มาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ได้หลบหนีไปด้วยจุดประสงค์อ่ืน เช่นไปทำงาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุ่มตรวจและเก็บเงิน
ประกันการเดินทางว่าผู้เดินทางต้องไปท่องเท่ียวพร้อมคณะและเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมคณะเท่าน้ัน เป็นจำนวนเงิน 
10,000 บาท หรือ 350,000 วอน หากผู้เดินทางไป-กลับถูกต้องตามเง่ือนไข จะได้รับเงินประกันคืนเต็มจำนวนทันที แต่หากผู้
เดินทางผิดต่อเง่ือนไข หรือไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทย-เกาหลี จะถูกริบเงินประกันเต็มจำนวนเพื่อนำมาชำระค่าปรับ 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ดังนั้นไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ทุกกรณี 

• หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอำนาจใดๆ หรือส่วนเก่ียวข้องใดๆ ผู้เดินทางต้องจัดการเอกสาร
ส่วนตัว เท่ียวบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด 

2. หมายเหต ุ

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนทำการจองทุกคร้ังุ 

• หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทำให้ไม่สามารถเดินทาง
ได้ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไม่สามารถ Refund ค่าทัวร์ได้) 

• การเดินทางต้องมีผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) หากจำนวนไม่ครบจะถูกยกเลิก และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน 
สามารถ Refundได้เต็มจำนวน สำหรับกรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใช้ราคาโปรโมชั่นได้ ต้องให้เจ้าหน้าที่ออกบุคก้ิงให้เท่าน้ัน 



• บริษัทมีสิทธ์ิในการ ปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว ได้ตามความเหมาะสม โดย
คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว 
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความ

ประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเองี 
• ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะทั้งขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจากเหตุใดๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน/

ชื่อ หรือยกเลิกคืนเงินได้ 
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 

ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

• ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท หากไม่ม่ันใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อยืนยันเวลา 
และการเปลี่ยนแปลงจากเหตุสุดวิสัยดังข้อด้านบน ก็อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ เช่นกัน ไม่สามารถนำมา
เรียกร้องคืนได้ทุกกรณี 

• ขอสงวนสิทธ์ิห้องพักสำหรับผู้ที่ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือให้ผู้อ่ืนใช้สิทธ์ิแทนได้ทุกกรณี 
• ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ่งบริษัทไม่สามารถการันตี ทำได้เพียงรีเควสให้ได้เท่าน้ัน ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดการให้ 
• มัคคุเทศก์ พนักงาน หัวหน้าทัวร์ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของ

บริษัทฯกำกับเท่านั้น 
• ทางคณะทัวร์ไม่มีอำนาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลา

เคร่ืองลงประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธ์ิในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าช้าในการผ่านด่านตรวจคนเข้า
เมือง ต้องรับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกับคณะด้วยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือรีฟันค่าทัวร์/ค่าอาหาร
ที่ไม่ได้เข้าร่วมกับทางทัวร์ทุกกรณี 

• หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัวร์ท่องเท่ียว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทต่อวัน เพื่อรักษาตั๋วขา
กลับ มิเช่นน้ันถือว่าท่านสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางทันที และไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลัง 

• ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ไม่เข้าร้านค้าตามที่โปรแกรมกำหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพื่อความเป็น
ระบบ และถูกต้องตามเง่ือนไขท่องเที่ยวที่ท่านได้ซื้อมา 
 

เมื่อท่านตกลงจองชำระเงินไมว่่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถือว่าทา่นได้ยินยอม  
และยอมรับในข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อตกลงตา่งๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

 

 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
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