
 

 

 
ชมซากุระที่สวยที่สุด ณ เมอืงจินแฮ จังหวัดปซูาน 
นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นยอดเขา MIREUKSAN 

เยือน ชายหาดแฮอึนแด ชายหาดที่สวยงามที่สดุในประเทศเกาหลีใต ้
ชมทุ่งดอกยูเชอันสวยงาม ณ เกาะเชจู  

ขึ้นยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง สถานที่อันโด่งดังซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก 
เดินทางโดยสายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR   



 
01.00 น คณะเดินทางพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการ

บิน  EASTAR JET // JEJU AIR  หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข …… โดยมี
เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก ในเร่ืองของเอกสาร 

23.10 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เท่ียวบินท่ี ZE922   
01.15 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C 2252  

ข้อแนะน ำ  ถ้ำต้องกำรน ำของเหลวขึ้นเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมี
ปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่ำว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใส
และสำมำรถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น ำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภัณฑ์ของสดที่ท ำจำกสัตว์ไม่
ว่ำเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญำต ให้น ำเข้ำประเทศเพื่อป้องกันโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกร
ตรวจพบจะต้องเสียค่ำปรับ 
*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน  
*สายการบิน LOW COST ไม่เสริฟอาหารบนเคร่ือง น้ าหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม /ท่าน 

 
07.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ  เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 

ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลีใต้)  ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร ขอ
ต้อนรับทุกท่ำนสู่ เมืองปูซำน  น ำท่ำนชมซำกุระบำน ณ เมืองจินแฮ   (งานเทศกาล JINHAE 
GUNHANGJE FESTIVAL 2016 ท่ีจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 1-10 เมษายน 2016)  ชมดอกซำกุระ หรือ 
CHERRY BLOSSOM ที่สวยที่สุดในเมืองจินแฮ จังหวัดปูซำน จะพบซำกุระบำนทั่วเมืองกว่ำ 220,000 
ต้น ซำกุระบำนสะพร่ังอยู่ริมสะพำนขนำนไปกับคลอง ขนำบข้ำงด้วยดอกคำโนล่ำ ตลอดสองข้ำงทำงยำว
ถึง 4 กิโลเมตร บริเวณนี้เป็นไฮไลท์และยังเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำของฉำกโรแมนติดในหนังและละครยอด
นิยมอีกด้วย จินแฮ เป็นสถำนที่ที่มีซำกุระ “สวยที่สุดในประเทศเกำหลีใต้” มีนักท่องเที่ยวแห่แหนกันมำ
ชมในแต่ละปีมำกกว่ำสองล้ำนคน ไม่เว้นแม้แต่ชำวเกำหลีเอง (หมายเหตุ ความสวยงามของซากุระบาน
หรือCHERRY BLOSSOM ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี) จำกนั้นน ำท่ำนชม ทิวทัศน์ชำยฝั่งทะเลใต้
ที่สวยงำมของประเทศเกำหลีใต้แบบพำโนรำมำ 360 องศำ กับ กระเช้าลอยฟ้า (HALLYEOSUDO 
LANDSCAPE CABLE CAR) พำท่ำนขึ้นไปบนยอดเขำ MIREUKSAN ชมทัศนียภำพที่น่ำตื่นตำของ
ชำยฝั่งทะเลและเกำะแก่งมำกมำยที่สวยงำมของเมืองปูซำน กระเช้ำแต่ละคันจะมีชื่อเรียกต่ำงกันไปและ
สำมำรถจุผู้โดยสำรได้ประมำณแปดท่ำน ระยะทำงจำกสถำนีต้นทำง–สถำนนีปลำยทำง 1,975 เมตร ยำว
ที่สุดในเกำหลีใต้ ใช้เวลำจำกลำนชมวิวถึงยอดเขำเพียง 9 นำทีเท่ำนั้น เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขำ ท่ำนจะดื่มด่ ำ
กับทัศนียภำพของเมือง TONGYEONG  ทำงทิศเหนือเป็นเนินเขำที่มีป่ำไม้อุดมสมบูรณ์ ทิศใต้จะพบกับ
ควำมงำมของเกำะแก่งต่ำงๆ ที่กระจำยอยู่ตำมชำยฝั่ง หำกท่ำนมองไปยังเส้นขอบฟ้ำทำงทิศตะวันออก

วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ

วันที่สอง   สนามบินนานาชาติกิมแฮ –ชมซากุระ ณ เมืองจินแฮ – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – เรือเต่าจ าลอง 
โคบุค๊ซอน – ตลาดปลาจนุกัง – สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน 



เฉียงใต้ คุณอำจจะเห็นเกำะ TSUSHIMA ของญี่ปุ่นที่อยู่ห่ำงออกไปประมำณ 80 กิโลเมตร ที่แห่งนี้ในแต่
ละปีมีนักท่องเที่ยวมำเยือนมำกกว่ำหนึ่งล้ำนคน หมายเหตุ นั่งกระเช้าลอยฟ้า หรือ CABLE CAR ขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศในแต่ละวัน 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู พลุโกกิ  

จำกนั้นน ำท่ำนแวะชม เรือเต่าจ าลอง หรือ โคบุ๊คซอน ณ GANGGUAN HARBOR เปรียบเสมือน เมืองน
โปลี ของอิตำลี่ โดยนำยพลอีซุนซินเป็นผู้คิดสร้ำงอำวุธชนิดพิเศษขึ้นมำรับมือกับข้ำศึก ส ำหรับเรือเต่ำนี้ 
มีรูปร่ำงแบนค่อนข้ำงเทอะทะ ขับเคลื่อนด้วยก ำลังฝีพำย ทุกด้ำนของล ำเรือปิดไว้อย่ำงมิดชิด โผล่ก็แต่
ปลำยกระบอกปืนใหญ่เท่ำนั้น ขณะที่ดำดฟ้ำนั้นถูกคลุมด้วยแผ่นเหล็กและยังเต็มไปด้วยหนำมแหลม 
เพื่อป้องกันมิให้ข้ำศึกส่งทหำรขึ้นมำบนเรือ กลยุทธ์ของเรือเต่ำนอกจำกจะโจมตีด้วยปืนใหญ่แล้ว ยังใช้
กำรพุ่งเข้ำชนเพื่อท ำลำยเรือรบฝ่ำยข้ำศึกอีกด้วย โดยมีกำรรบคร้ังหนึ่งที่เรือเต่ำสำมำรถท ำลำยเรือรบ
ญ่ีปุ่นได้ถึงห้ำสิบล ำในวันเดียว เรือเต่ำนี้เองที่ท ำให้ฝ่ำยเกำหลีสำมำรถท ำลำยกองเรือฝ่ำยญ่ีปุ่นได้เป็น
จ ำนวนมำก ท ำให้เส้นทำงกำรล ำเลียงของญี่ปุ่นต้องประสบปัญหำจนไม่อำจสนับสนุนกองทหำรที่ท ำกำร
รบอยู่ในคำบสมุทรได้ กำรรบได้ด ำเนินยืดเยื้อเป็นเวลำหลำยปี จนกระทั่งถึง ปี ค.ศ. 1598 กองทัพญ่ีปุ่นก็
พ่ำยแพ้และล่ำถอยออกไปจำกคำบสมุทรเกำหลีจนหมดสิ้น  น ำท่ำนแวะ ตลาดปลาจุนกัง (JUNGANG 
PREMIUM FISH MARKET) ใกล้กับท่ำเรือ GANGGUAN ที่นี่ถือเป็นตลำดสดพื้นเมืองส ำคัญของคน
ปูซำน เพรำะเมืองปูซำนเป็นเมืองชำยทะเลอำชีพหลักคือประมงและอู่ต่อเรือ ที่นี่จึงเป็นตลำดค้ำปลำและ
อำหำรทะเลที่ได้รับควำมนิยมของชำวเกำหลีใต้ ภำยในตลำดท่ำนสำมำรถเลือกซื้ออำหำรทะเลสดและ
สำมำรถน ำไปประกอบอำหำรทำนกันแบบสดๆ ในสไตล์ที่คุณชอบ นอกจำกนี้ยังมีร้ำนค้ำประเภทอำหำร
ทะเลแห้ง เช่น ปลำแห้ง ปลำหมึกแห้ง กุ้งแห้ง และกิมจิที่ท ำจำกปลำหมึกที่เป็นที่นิยมให้ท่ำนเลือกชิม
และเลือกซื้อเป็นของฝำกอีกด้วย ด้ำนหน้ำของตลำดมีร้ำนขนมพื้นเมืองที่มีเฉพำะที่นี่เทำนั้น ท ำกันจำก
แป้งใส่ไส้ต่ำงๆที่ท่ำนไม่ควรพลำด จำกนั้นน ำท่ำนสัมผัสดินแดนแห่งธรรมชำติ YI SUN-SIN PARK ที่
สงบร่มร่ืนให้ควำมรู้สึกกลับสู่ธรรมชำติแตกต่ำงจำกควำมสับสนวุ่นวำยในเมือง โอบล้อมด้วยต้นไม้น้อย
ใหญ่ที่ร่มร่ืนและวิวทะเลสวยงำม ในอดีตสถำนที่แห่งนี้เคยเป็นสมรภูมิยุทธนำวีระหว่ำงเกำหลีและญี่ปุ่น
ในสมัยรำชวงศ์โชซอนที่เลื่องชื่อ (สงครำมฮันซัน) ที่จำรึกในประวัติศำสตร์ ภำยใต้กำรบัญชำกำรขอแม่
ทัพเรืองอี ซุน-ชิน จนกองทัพญ่ีปุ่นจนต้องถอนก ำลังออกไปอย่ำงพ่ำยแพ้ ดังนั้นชำวเกำหลีพร้อมใจกัน
สร้ำงอนุสำวรีย์นำยพล YI SUN-SIN PARK เพื่อเป็นเกียรติและยกย่องให้เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกำล 
ชำวเกำหลีมองเขำในฐำนะ ชำยผู้กล้ำหำญ อดทน แข็งแกร่ง เสียสละ และจงรักภักดีต่อประเทศชำติ 
 



 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู แฮมุลทัง  

น าท่านข้าสู่ที่พัก ณ AVENTREE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

หลังอำหำรน ำท่ำนชม ชายหาดแฮอึนแด (HAEUNDAE BEACH) เปรียบเสมือน ฮำวำยเกำหลี เป็น
ชำยหำดที่สวยงำมและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศเกำหลีใต้ ค ำว่ำ แฮอึนแด (HAEUNDAE) ถูกตั้งชื่อโดย
นักปรำชย์นำมว่ำ ชอย ชี วอน (CHOI CHI-WON) ในรำชวงศ์ชิลลำ ชำยหำดมีควำมยำว 1.5 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพื้นที่กว่ำ 58,400 ตำรำงเมตร และเป็นสถำนที่ส ำหรับจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม และงำน
เทศกำลต่ำงๆ ตลอดทั้งปี หำดนี้เป็นหำดกว้ำงๆเม็ดทรำยขำวละเอียด สะอำด ทิวทัศน์งดงำม เหมำะ
ส ำหรับเก็บรูปควำมประทับใจ นักท่องเที่ยวนิยมมำที่นี่ในช่วงฤดูร้อน  น ำท่ำนแวะชม NURIMARU 
APEC HOUSE เคยเป็นสถำนที่จัดกำรประชุม APEC  เมื่อปี 2005 ค ำว่ำ (NURI) ในภำษำเกำหลีแปลว่ำ 
โลกส่วนค ำว่ำ (MARU) แปลว่ำกำรประชุมสุดยอด และ APEC HOUSE ก็หมำยถึงบ้ำนที่สุดยอดผู้น ำ
ของโลกมำรวมตัวกันเพื่อประชุมเอเปค ที่นี่ตั้งอยู่บนเกำะทงแบค (DONGBAEKSEOM) มีภูมิทัศน์ที่
สวยงำมตำมธรรมชำติรำยล้อมด้วยดอกไม้และต้นสน เป็นอำคำร 3 ชั้น ผสมผสำนระหว่ำงสถำปัตยกรรม
สมัยใหม่ และสถำปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเกำหลี ที่คงควำมงดงำมของธรรมชำติ และควำมทันสมัยที่
ผสมผสำนกันอย่ำงกลมกลืน ถูกจัดเป็นห้องประชุมที่มีชื่อเสียงระดับนำนำชำติ ระเบียงของอำคำรเป็นจุด
ชมวิวชมควำมงดงำมของสะพำนกวำงฮันเดกโย GWANGANDAEYEO BRIDGE เปรียบเสมือนสะพำน
โกลเด้นท์เกท นับเป็นสะพำนที่สร้ำงข้ำมทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกำหลี มีควำมยำวประมำณ 7.4KM  
ถ่ำยรูปเก็บควำมประทับใจได้ ณ จุดน้ี (หมายเหตุ :สถานท่ีท่องเท่ียวบางแห่งขึ้นอยู่กับวันหยุดประจ า) 
 

วันที่สาม ชายหาดแฮอึนแด –  NURIMARU  APEC HOUSE – วัดแฮดอง ยงกุงซา – ปูซานทาวเวอร์ – 
สนามบินนานาชาติเชจู 



 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู คาลบี้  

น ำท่ำนนมัสกำรพระที่ วัดแฮดอง ยงกุงซา (HAEDONG YONGGUNGSA TEMPLE) เป็นวัดที่สร้ำง
บนโขดหินริมชำยหำดที่แตกต่ำงไปจำกวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกำหลี ที่มักจะสร้ำงอยู่ตำมเชิงเขำ วัด
แห่งนี้ถูกสร้ำงขึ้นโดยพระอำจำรย์ NAONG เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ UWANG แห่ง
รำชวงศ์ GORYEO จำกนั้นในปี 1970 ได้มีกำรบูรณะด้วยควำมพิถีพิถันเพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และ
ควำมงดงำมแบบดั้งเดิม จำกประตูซุ้มมังกรสีทองอร่ำม ลอดผ่ำนอุโมงค์ขนำดเล็ก ไปสู่ทำงเดินบันไดหิน 
108 ขั้น เป็นจุดชมวิวควำมงดงำมของทะเล บริเวณวัดประดิษฐำนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์สีด ำ ตั้ง
ตระหง่ำนอยู่บนโขดหิน ทำงเดินเป็นสะพำนที่ทอดยำวเข้ำสู่บริเวณตัววัด ประกอบไปด้วยวิหำรและศำลำ
เรียงรำยลดหลั่นกันไปตำมโขดหิน โดยบริเวณด้ำนหน้ำของวิหำรหลัก มีเจดีย์สูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว 
เป็นสัญลักษณ์ของควำมสนุก, ควำมโกรธ, ควำมเศร้ำ และควำมสุข นอกจำกนี้ ภำยในวัดประดิษฐำน เจ้ำ
แม่กวนอิม, พระสังกัจจำยน์องค์สีทองอร่ำม, ศำลำรำย วัดแห่งนี้เป็นสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้ำนคู่เมืองของ
คนปูซำน เป็นสถำนที่ที่เหล่ำพุทธศำสนิกชนเกำหลี และผู้ที่นับถือศำสนำพุทธพำกันมำอธิษฐำนขอพรใน
วันส ำคัญต่ำง โดยเฉพำะวันขึ้นปีใหม่ จำกนั้นน ำท่ำนชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ (BUSAN TOWER) 
ตั้งอยู่ใน สวนยองดูซำน (YONGDUSAN PARK) เป็นอุทยำนแห่งชำติ ตั้งอยู่บนเนินเขำใจกลำงเมือง 
เป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี้สูงประมำณ 120 เมตร ถือเป็น LANDMARK ส ำคัญของเมือง 
ส ำหรับชั้นแรกของหอคอย เป็นบริเวณขำยของที่ระลึก และงำนหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของเกำหลี เช่น  
พวงกุญแจ, กระเป๋ำ, เคร่ืองปั้นดินเผำ, ตุ๊กตำ และอ่ืนๆอีกมำกมำยคนที่มำเที่ยวที่นี่ส่วนมำกจะเป็นคู่รัก 
ทั้งชำวเกำหลีและนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ คู่รักส่วนมำกจะเตรียมกุญแจมำคล้องตรงที่รำวระเบียลรอบฐำน
ของหอคอย  เพรำะมีควำมเชื่อว่ำคู่รักที่ได้มำคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยำวนำนตลอดไป (ราคาไม่รวมค่า
กุญแจ) ส่วนด้ำนบนสุดของหอคอยเป็นจุดส ำหรับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปูซำนแบบพำโนรำมำ 360 
องศำ ที่สวยงำมทั้งในยำมกลำงวัน และยำมค่ ำคืน (รวมค่าขึ้นลิฟท์) ภำยในสวนมี หอระฆัง ศำลำแปด
เหลี่ยม นำฬิกำดอกไม้ รูปปั้นมังกร และที่ส ำคัญคืออนุสำวรีย์ของนำยพล ยี ชุน ชิน  วีรบุรุษของคน
เกำหลีในสมัยศตวรรษที่ 16 

 



เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู (SHABU SHABU)  
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ เพื่อเดินทางไปสนามบินนานาชาติเชจู ด้วยเท่ียวบินในประเทศ
โดยสายการบิน EASTAR JET // JEJU AIR  (*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน 
และ ไฟล์ทภายในเวลาตามความเหมาะสมของผู้จัดท า)   

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ RHUNJU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ น้ าตกซอนจียอน น้ ำตกที่ไหลลงจำกหน้ำผำหินนี้ท่ำนสำมำรถมองและจินตนำกำรเห็น
ออกเป็นรูปต่ำงๆ ท ำให้เกิดเสียงรำวกับฟ้ำคะนอง สำยน้ ำตกไหลลงสู่แอ่งน้ ำรวมกับแสงสะท้อนเปรียบ
ได้กับกำรรวมทั้งผืนฟ้ำและพื้นดินเข้ำด้วยกัน ด้วยควำมงดงำมนี้ ท ำให้เป็นสถำนที่ยอดนิยมของ
นักท่องเที่ยว เพื่อถ่ำยภำพ โดยมีน้ ำตกซอนจียอนเป็นฉำกหลังภำพถ่ำยที่สวยงำม จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำง
ต่อที่ ร้านน้ ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชำติ ผ่ำนผลงำนกำรวิจัยมำกมำยจำกมหำวิทยำลัย
แห่งชำติโซล ประเทศเกำหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ ำตำลในกระแสเลือด ป้องกันกำรเกิดเส้น
เลือด  ตีบ แตก ตัน และสำมำรถล้ำงสำรพิษในร่ำงกำย เพื่อเพิ่มภูมิต้ำนทำนและท ำให้อำยุยืนแบบชำว
เกำหลี ซึ่งก ำลังเป็นสิ่งที่ได้รับควำมนิยมจำกคนในประเทศเกำหลีเป็นอย่ำงมำก น ำท่ำนชม ยอดเขา ซอง
ซาน อิลจุลบง หรือ SUNRISE PEAK เป็นภูเขำไฟที่ระเบิดขึ้นกลำงทะเลและลำวำไหลรวมตัวกับ 
เกำะเชจู ปำกปล่องภูเขำไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ ไฮไลท์ของเกำะเชจูที่ใครๆต้องไปสัมผัส เป็น
สถำนที่ที่นักท่องเที่ยวจำกทั่วทุกมุมโลกอยำกมำสัมผัส และเป็นสถำนที่โด่งดังได้รับกำรขึ้นทะเบียน
มรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE) ที่ผู้คนมำขอพรและชมพระอำทิตย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 1
สถำนที่สวยงำมในเกำะเชจู และในจุดนี้เรำ  ยังสำมำรถดื่มด่ ำกับท้องฟ้ำและน้ ำทะเลสีครำม ทิวทัศน์ที่
สวยงำมโดยรอบของตัวเมืองเชจู ท่ำนสำมำรถเดินขึ้นไปเหยียบยังปำกปล่องภูเขำไฟ ระหว่ำงทำงท่ำน
สำมำรถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ำยรูปจำกมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่ำนแวะพัก สำมำรถสัมผัสวิวทิวทัศน์
และบรรยำกำศที่แตกต่ำงกัน เมือขึ้นไปถึงด้ำนบนสุดท่ำนจะเห็นควำมกว้ำงใหญ่ของปล่องที่ดับตัวลง
แล้วขนำดประมำณ 6 สนำมฟุตบอล  และทัศนียภำพที่สวยงำมอย่ำงแน่นอน จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ทุ่ง
ดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป บำนเหลืองอร่ำมเต็มเนินเขำ เป็นวิวธรรมชำติทีสวยงำมเหมำะแก่กำรถ่ำยรูป
อย่ำงยิ่ง (ปริมาณของดอกเรปบานอาจขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ หรืออาจจะพาไปดูดอกซากุระบานด้วย ขึ้นอยู่
กับภูมิอากาศ) พำท่ำนเข้ำชม AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า หรือ AQUARIUM ที่ใหญ่ที่สุดใน
เอเชีย เป็นสถำนที่อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลำดเมื่อได้มำเยือนเกำะเชจู เพรำะที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลำงกำร
เรียนรู้ทำงทะเล ควำมรู้เกี่ยวกับธรรมชำติและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่จัดแสดงได้น่ำสนใจ และสวยงำม มีตู้
ปลำจ ำนวนมำกตั้งแต่ขนำดเล็กจนถึงขนำดใหญ่มหึมำอลังกำร ชวนตื่นตำตื่นใจในโลกใต้ท้องทะเล 
นอกจำกนี้มีฉลำมวำฬเป็นไฮไลท์ โชว์กำรให้อำหำรปลำฉลำมสุดระทึก ดินแดนแห่งนกเพนกวิน ชมกำร

วันที่สี่ เกาะเชจู – น้ าตกซอนจียอน – ศูนย์น้ ามันสน – ยอดเขาซองซานอิลซุลบง – ทุ่งดอกเรป – 
AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า  – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ศูนย์โสม –ร้าน
เครื่องส าอางค์ 



ให้อำหำรนกเพนกวินตัวน้อย ที่ต่ำงกรูกันมำรับอำหำรอย่ำงคึกคัก และปลำกระเบนว่ำยข้ำมหัวไปมำท ำ
ให้คุณและครอบครัวหลงรักท้องทะเลโดยไม่รู้ตัว 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู แทจีพุลแบ็ก   

น ำท่ำนเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ที่นี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้ำนนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยังเป็น
หมู่บ้ำนโบรำณอำยุมำกกว่ำ 300 ปี ที่ยังมีชำวบ้ำนอำศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของกำรสร้ำงบ้ำนที่นี่คือจะใช้
ดินเหนียว ผสมกับมูลม้ำ เป็นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้ำด้วยกันเป็น  ไหที่วำงเรียงรำยกันอยู่ตำม
บ้ำนเรือนที่นี่ไม่ใช่ไหกิมจิจะเป็นไหส ำหรับหมัก "โอมีจำ" หรือ แบล็ครำสเบอร์ร่ี ที่จะมีเฉพำะบนเกำะเช
จูนี้ โดยชำวบ้ำนจะน ำผลเบอร์ร่ีป่ำมำใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ ำผึ้ง และหมักไว้สำมปี ก่อนที่จะน ำมำ
รับประทำนได้ รสชำติหวำนอมเปร้ียว และในสมัยก่อนก็เคยถูกใช้วินิจฉัยอำกำรเจ็บป่วย และรักษำ
อำกำรเจ็บคอ ไอเร้ือรัง ปัจจุบันนี้ก็เป็นสินค้ำที่ผู้มำเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทำน และซื้อเพื่อ
เป็นของฝำก จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ศูนย์โสม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งนี้รัฐบำลรับรองคุณภำพ
ว่ำผลิตจำกโสมที่อำยุ 6 ปี ซึ่งถือว่ำเป็นโสมที่มีคุณภำพดีที่สุด  ภำยในจะมีเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับต้น
โสมและกำรปลูกโสม พร้อมอธิบำยคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกโสม ให้ท่ำนได้เลือกซื้อโสมที่มี
คุณภำพดีที่สุดและรำคำถูก กลับไปบ ำรุงร่ำงกำยหรือฝำกญำติผู้ใหญ่ที่ท่ำนรักและนับถือ น ำท่ำนเดินทำง
สู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์ (MIDAM COSMETIC)  ประเภทเวชส ำอำงค์ที่หมอศัลยกรรมเกำหลีร่วม
ออกแบบมำกมำย เช่น ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวหน้ำ เคร่ืองส ำอำงค์ หลำกหลำยแบรนด์และอ่ืนๆอีกมำกมำย 
อำทิ B2B , CLOSEE DR. , ROJUKISS และอ่ืนๆอีกมำกมำยนอกจำกนี้ยังมีครีมที่โด่งดัง เช่น ครีมเมือก
หอยทำก , เซรั่มพิษงู , ครีมโบท็อก , ALOEVERA GEL , ครีมน้ ำแตก , BB CREAM และอ่ืนๆอีกมำกมำย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ซีฟู้ด  

 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ RHUNJU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 
 



 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น ำท่ำนมุ่งหน้ำสู่ TEDDY BEAR SAFARI เป็นพิพิธภัณฑ์หมีนำนำชำติ ชมควำมน่ำรักของตุ๊กตำหมี ที่
ถูกรวบรวมไว้เป็นนิทรรศกำร คุณสำมำรถถ่ำยรูปร่วมกับบรรดำตุ๊กตำหมีได้ มีตุ๊กตำหมีแต่งกำยในทุก
รูปแบบที่คุณคำดไม่ถึง เช่น โซนแอฟริกำ เป็นโซนที่จ ำลองทุ่งหญ้ำ SAFARI จำกทวีปแอฟริกำ มีตุ๊กตำ
สัตว์ต่ำงๆรวม TEDDY BEARตัวใหญ่ พร้อมกับรถ RANGE ROVER เป็นต้น จำกนั้นน ำท่ำนชม ร้าน
สมุนไพร (KOREA HERB) ใหม่ล่ำสุดของเกำหลี โดยมีกำรจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ด
ฮอตเก (ฮอตเกนำมู) ทำงกำรแพทย์เรียกว่ำ ผลไม้ทอง มีรสเปร้ียว ดีส ำหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้ำ ชำ 
กำแฟ น้ ำอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในกำรล้ำงสำรพิษที่ตกค้ำงหรือไขมันที่สะสมอยู่ภำยในผนังของ
ตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่ำนแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภำพร่ำงกำยของท่ำนเอง จำกนั้นพำ
ท่ำนเดินทำงสู่ ร้านละลายเงินวอน หรือ SUPERMARKET ที่นี่มีขนมพื้นเมืองเกำหลีหลำกชนิด อำทิ 
ขนมข้ำวพอง , ช็อคโกแล็ค , ส้ม , กิมจิ , ส้มอบแห้ง , มำม่ำ , วุ้นเส้นรวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น 
ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้ำว กะทะ ลูกบอลซักผ้ำและเคร่ืองส ำอำงชั้นน ำอย่ำง ETUDE และ SKINFOOD 
นอกจำกนี้ยังมีของฝำกและของที่ระลึกให้ท่ำนได้เลือกซื้อมำกมำย พร้อมทั้งมีบริกำรบรรจุกล่องตำม
เงื่อนไขของร้ำน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก  
น ำท่ำนเดินทำงสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้งสินค้ำท้องถิ่นชื่อดังบนเกำะเชจู อำทิ เสื้อผ้ำ , รองเท้ำ  
, กระเป๋ำ , เคร่ืองส ำอำงค์ , NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS ให้ท่ำนสัมผัสประสบกำรณ์ช้อปปิ้งที่
เร้ำใจที่สุดเหมือนยกเมียงดงมำไว้บนเกำะในสไตล์บรรยำกำศทะเลใต้ 

 
18.30 น.  เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เท่ียวบินท่ี ZE921 พร้อมความประทับใจ 
20.25 น.  เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR  เท่ียวบินท่ี 7C2251 พร้อมความประทับใจ 

*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน  
*สายการบิน LOW COST ไม่เสริฟอาหารบนเคร่ืองน้ าหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม 

00.20 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และขอให้ท่านถึงบ้านอย่างปลอดภัย 
*** โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าท้ังนี้โดยค านึงถึงความปลอดภัยและ

ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*** 

วันที่ห้า เท็ดดีแบร์ ซาฟารี  – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ดาวทาวน์เมืองเชจู – สนามบิน
นานาชาติเชจู – สนามบินกิมโป เมืองปูซาน – สนามบินานานชาติสุวรรณภูมิ   

 



 
 

อัตราค่าบริการ 
 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
 ค่ำตั๋วเคร่ืองบิน ตำมที่ระบุในรำยกำร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่ำเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งที่มี   
 ค่ำอำหำรทุกมื้อ ตำมที่ระบุในรำยกำร / ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
 ค่ำที่พักระดับมำตรฐำน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่ำน)  

พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เ ด็ ก ไ ม่ เ ส ริ ม
เตียง 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

มีนำคม : 22-26 17,900.-/คน 

5,900.- 

มีนำคม : 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 ,27-31 , 28-1 เม.ย. , 29 – 
2 เม.ย. 
เมษำยน : 17-21 , 18-22 ,19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 
24-28  
25-29 , 26-30  

18,900.-/คน 

มีนำคม : 30 – 3 เม.ย. 
เมษำยน : 16-20 , 27- 1 พ.ค. 
พฤษภำคม : 2-6 , 6-10 

19,900.-/คน 

มีนำคม : 31 – 4 เม.ย. 
เมษำยน : 1-5 ,2-6 , 3-7 , 4-8 , 5-9 , 6-10 ,7-11 , 28 – 2 พ.ค. ,30 – 
4 พ.ค. 
พฤษภำคม : 1-5 , 3-7 ,5-9 

20,900.-/คน 

เมษำยน : 8-12 , 9-13 ,15-19  21,900.-/คน 

เมษำยน : 10-14 , 29 – 3 พ.ค. 
พฤษภำคม : 4-8 

22,900.-/คน 

เมษำยน : 11-15 23,900.-/คน 

เมษำยน :  14-18  24,900.-/คน 

เมษำยน : 12-16 , 13-17 26,900.-/คน 



 ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเที่ยวตำมรำยกำร / ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำสัมภำระท่ำนละ 15 กก.  
 ค่ำหัวหน้ำทัวร์ผู้ช ำนำญเส้นทำง น ำท่ำนท่องเที่ยวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำท ำหนังสือเดินทำง , ค่ำโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่ำซักรีด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึงค่ำอำหำร และ 

เคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนต้องกำรสั่งเพิ่ม กรุณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์แล้วจ่ำยเพิ่มเองต่ำงหำก) 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
 ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำสัมภำระ ที่หนักเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 15 กก.) 
 ค่ำวีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ต ต่ำงด้ำว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว 3) ใบส ำคัญถิ่นที่

อยู่ 4) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน(ถ้ำมี) 5) สมุดบัญชีเงินฝำก(ถ้ำมี) 6) รูปถ่ำยสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทำงบริษัทฯจะเป็นผู้ด ำเนินกำร
ยื่นวีซ่ำให้ท่ำน โดยจ่ำยค่ำบริกำรต่ำงหำก (ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว เจ้ำของหนังสือเดินทำงต้องท ำเร่ืองแจ้ง
เข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่ำ) 

 ค่ำอำหำรที่ลูกค้ำรับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจำกที่โปรแกรมก ำหนด หำกลูกค้ำไม่สำมำรถ
รับประทำนอำหำรที่ทำงทัวร์จัดให้ กรุณำเตรียมอำหำรส ำเร็จรูปส่วนตัวส ำรองมำด้วย 
 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 
 กรุณามัดจ า 5,000 บาท / ท่านหลังจากการจองภายใน 3 วัน (ราคาโปรโมชั่นช าระเงินเต็มจ านวนเท่านั้น)โดยโอนเงิน

เข้ำบัญชี 
ธนาคาร  ไทยพาณิชย์  (สาขา หนึ่งพัน) 
ชื่อบัญช ี  บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 
เลขที่บัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 
 ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง ท่ีมีอายุการใช้งาน

เหลือไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจ ำ 
 ยกเลิกกำรเดินทำงไม่ถึง 30  วัน ยึดเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด 
 ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี ช่วงเทศกาลไม่

สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้*** กรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือผ่าน
ตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT  จะไม่มี
การคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมด 
 



หมายเหตุ 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

 ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน กำรจรำจร
ติดขัด หรือสิ่งของสูญหำยตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัท และเจ้ำหน้ำที่ ที่จะส่งผลกระทบ
ให้เสียเวลำกำรท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู้เดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย ว่ำด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น ค่ำ
เสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใช้จ่ำยที่ลูกค้ำ และบริษัทจ่ำยไปแล้ว 

 จ ำนวนผู้เดินทำง ขั้นต่ ำ ผู้ใหญ่ 25 ท่ำน ขึ้นไป 
 รำคำนี้เป็นรำคำส ำหรับนักท่องเที่ยวชำวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นักท่องเท่ียวต่างประเทศช าระ

เพิ่มท่านละ 3,000 บาท) 
 เที่ยวบิน รำคำและรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทำงเป็นส ำคัญ 
 สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 หนังสือเดินทำง ต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีจุดประสงค์เดินทำงเพื่อท่องเที่ยว 

เท่ำนั้น 
 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำร

ก่อจลำจล หรือกรณีที่ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำน
ทั้ง  จำกไทย และต่ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริษัทฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก 
เดินทำงแล้ว 

 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจำก 
ควำมประมำทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นต๋ัวรำคำพิเศษ กรณีที่ท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวันหรือคืนเงิน 
 เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไข 

ข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
 ถ้ำลูกค้ำไม่เข้ำร้ำนค้ำช้อปปิ้งตำมที่โปรแกรมก ำหนด ทำงแลนด์ปรับเงินค่ำเข้ำร้ำนช็อปร้ำนละ 3,000 บำท 
 ห้องพัก (DOUBLE BED // TWIN BED) เป็น  ON REQUEST) ขึ้นอยู่กับห้องว่ำง ณ วันเข้ำพัก และโรงแรมที่เข้ำพัก 

ไม่สำมำรถ CONFIRM ให้ได้ 
 ถ้ำลูกค้ำมีควำมประสงค์ขอแยกตัวจำกทัวร์หรือกำรท่องเที่ยวกับคณะ ทำงแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บำท/ท่ำน 
 ขอสงวนสิทธิ์ส ำหรับลูกค้ำที่เดินทำงไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น 

 



 
 

 
 
  

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้และจากสายการบิน 

เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแต่วันท่ี 1 

มีนาคม 2558 โปรแกรม JEJU&BUSAN  ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 

เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุ๊ปและกลับ

พร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจ านวน ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้า

ปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินประกันกรณีลุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงาน

ท้ังท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 


