
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

ภเูขาฮลัลาซาน – ไรช่าเขียวโอซุลลอ็ค - สวนสม้ไรเ้มล็ด เกาะเชจ ู– ชายหาดอีโฮเทอ ู

คามลิเลีย ฮิลล ์สวนดอกไม ้– ลอ่งเรือซมับงัซาครูซ  - วดัซนับงั โพมนุซา – แหลมซงอคัซาน - ถนนกงัหนัชินซางวนิดม์ลิ 

ศนูยน์ า้มนัสนเขม็แดง - นั่งรถไฟเท่ียว ECOLAND– หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอึบ - - ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง  - ชายหาดโขดหิน ควงัชีกี 

ถนนสายรุง้เชจ ู- ศนูยแ์สดงชดุเคร่ืองนอนSESA LIVING - วดัชอนวงัซา - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ละลายเงินวอน – 

รา้นคา้ปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ชอ้ปปิง้ในดาวนท์าวน ์

 

 

 

 

จดุนดัพบแรกสนามบนิสวุรรณภมู ิเป็นสนามบนินานาชาตปิระจ าประเทศไทย เวลานัดหมาย : 22:30 

เท่ียวบนิ : 7C2244 

เท่ียวบนิออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิเวลา : 03.25-10.50 เท่ียวบนิ : 7C2244 ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 5-6ชั่วโมง 

 

 

พาท่านเดนิทางถึงสนามบนิเชจอูินเตอรเ์นชั่นแนลแอรพ์อรต์ หลงัจากผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋า

ท่ีสายพาน ออกมาพบกบัผูน้  าทัวรเ์พ่ือท าการยืนยนัตวัตนการเขา้ร่วมทวัร ์และเตรียมตวับรเิวณจดุนดัพบ

เพ่ือออกเดนิทางท่องเท่ียวพรอ้มกนั 

 

 

พาท่านรบัประทานเมนขูึน้ช่ือประจ าเกาะเชจ ูJeon Bok Juk หรือโจ๊กหอยเป๋าฮือ้  ท่ีโดง่ดงัแบบใครท่ีมา

เท่ียวเชจตูอ้งลองมาลิม้รสใหไ้ด ้และท่ีส  าคญันอกจากความอรอ่ยของตวัขา้วโจ๊กท่ีถกูปรุงเป็นพเิศษแลว้ ยงั

มีหอยเป๋าฮือ้จากทอ้งทะเลเกาะเชจ ูมาเป็นชิน้พอดีค  าแบบน่ารบัประทานมากๆ เมนนีูบ้อกเลยวา่นอกจาก

อรอ่ยแลว้ยงัไดป้ระโยชน ์เพิม่ก าลงัวงัชาอีกดว้ย 

  

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     ภเูขาฮลัลาซาน – ไร่ชาเขียวโอซุลลอ็ค - สวนส้มไร้เมลด็ เกาะเชจ ู– ชายหาดอีโฮเทอ ู
 



 
 

พาท่านเดนิทางขึน้สู ่ภเูขาฮลัลาซาน (Hallasan) ภเูขาท่ีสงูท่ีสดุในประเทศเกาหลีใต ้ระดบัความสงูถึง 

1950 เมตรจาก ระดบัน า้ทะเล และเป็นภเูขาไฟตน้ก าเนิดของเกาะเชจอีูกดว้ย เสน้ทางขึน้เขาจะมีวิว

ทิวทศัน ์และธรรมชาตท่ีิสวยงาม ผูค้นนิยมขึน้มาในช่วงฤดหูนาว เพ่ือมาสมัผสัอากาศเย็นๆ สดูโอโซน

ท่ีบรสิทุธิ ์รวมทัง้ชมหิมะในช่วงฤดหูนาวดว้ย ซึ่งจะปกคลมุเยอะสดุบนยอดเขา นกัท่องเท่ียวจะได้

สมัผสัหิมะท่ีสะอาด นุ่ม ฟ ูท่ามกลางธรรมชาต ิสวยงามมากๆ เลยทีเดียว ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ

ดว้ย ส  าหรบัจดุชมววิท่ีเราขึน้ไปนัน้ ไม่ใช่ยอดสดุของภเูขา แตจ่ะเป็นเสน้ทางท่ีค  านึงเรื่องความปลอดภยัเป็นหลกั 

พาท่านเดนิทางสู ่ไรช่าเขียวโอซุลลอ็ค ขึน้ช่ือท่ีสดุแห่งเกาะเชจ ูO'Sulloc ซึ่งจะแบง่เป็นโซนไรช่ากลางแจง้ และ

โซนพพิธิภณัฑท่ี์มีการจดัแสดงเรื่องราวของชา รา้นคาเฟ่ และรา้นขายของฝาก ซึ่งท่านสามารถเย่ียมชมไดท้กุๆ

โซน เกาะเชจเูป็นดนิแดนท่ีไดร้บัของขวญัจากธรรมชาติ ปลกูชาเขียวไดค้ณุภาพสงู ผสมผสานกบันวตักรรม

สมยัใหม ่จนท าใหช้าท่ีน่ีสง่ออกไปขายทั่วโลก นกัท่องเท่ียวทัง้เกาหลีและตา่งชาติมกัมีจดุมุง่หมายท่ีจะมาลิม้รส

ความอรอ่ยของชาท่ีมีรสชาตเิป็นเอกลกัษณถ์ึงแหลง่ผลิต โดยเฉพาะไอศรีมชาเขียว เคก้โรล เครื่องดื่มชาเขียวทัง้

รอ้นและเย็น รบัประกนัความฟินไปตามๆกนั ส่วนใครท่ีเนน้การชมววิถ่ายรูป สวยทกุมมุจนกดชตัเตอรร์วัๆแน่นอน 

ไมว่า่จะเป็นโซนไรช่า หรือขึน้ไปจดุชมววิดา้นบนสดุของพพิธิภณัฑ ์ก็จะเห็นความยิ่งใหญ่อลงัการของไร่ชาท่ีน่ี 

จากนัน้พาท่านเย่ียมชม สวนสม้ไรเ้มลด็ (Orange Farm) อีกหนึ่งสิง่โดง่ดงั และมีช่ือเสียงไปทั่วโลกคือ สม้ ท่ีปลกู

บนเกาะเชจ ูดว้ยความพเิศษ รสชาตท่ีิอรอ่ยเป็นเอกลกัษณ ์ปลอดสารเคมี และดกมาก ผูค้นท่ีผ่านไปผ่านมา ตอ้ง

มองเหลียวหลงักนัเลยทีเดียว ชาวบา้นบนเกาะเชจไูดป้ลกูกนัเยอะมากขึน้ หลงัจากเป็นท่ีตอ้งการมากขึน้ ท าให้

สรา้งรายได ้เลีย้งครอบครวั และเศรษฐกิจบนเกาะท่ีดีขึน้ เอกลกัษณข์องสม้บนเกาะเชจ ูคือไรเ้มลด็ รสชาตกิลม

กลอ่ม วติามนิซีสงู ปัจจบุนัหลายๆสวนสม้ ไดเ้ปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ไปถ่ายรูป และไดล้องชิมสม้สดๆ จากตน้ 

จากสวน ถือเป็นอีกกิจกรรมยอดฮิต เม่ือมาเยือนเกาะเชจ ูช่วงฤดกูาลสม้เลยทีเดียว 1ปีมี1ครัง้ คือช่วงหนา้หนาว

เท่านัน้ 

พาท่านท่องเท่ียวชายหาดขึน้ช่ือบนเกาะเชจ ู"อีโฮเทอ"ู นอกจากความสวยงามของทอ้งทะเล คาเฟ่น่ารกัๆตา่งๆ

แลว้ ยงัมีสญัลกัษณท่ี์มองลงมาจากเครื่องบนิจะเห็นทันทีท่ีถึงเกาะเชจ ูนั่นก็คือประภาคารรูปมา้สีขาว และสีแดง 

มา้ถือวา่เป็นสตัวป์ระจ าเกาะเชจ ูและใครๆท่ีมาเท่ียวก็นิยมมาถ่ายรูปและเชคอินกนัท่ีน่ีเสมอ 

 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมน ูเทจี ยงันยอม คลับี ้ อาหารเกาหลีแบบปิง้ย่างท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการน าเนือ้หมสู่วน

ซ่ีโครงมาหมกักบัเคร่ืองปรุงจนเนือ้นุ่ม เสริฟ์ใหท้่านไดย้่างสดๆ รอ้นๆ รว่มรบัประทานดว้ยกนั วธีิการทานใหไ้ดอ้ร

รสรส ตอ้งตดัหมเูป็นชิน้ๆ น าผกัสด กระเทียม กิมจิ และเคร่ืองเคียงตา่งๆ มาห่อรวมกนั รบัประทานค าโตๆแบบ

สไตลค์นเกาหลี หรือทานกบัขา้วสวยรอ้นๆท่ีเรามีเสริฟใหไ้มอ่ัน้ก็ไดเ้ช่นกนั 

 

ทีพั่ก Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทยีบเท่า 

 



 
 
 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั เป็นสไตลบ์ุฟเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี  

จากนัน้พาท่านเย่ียมชม คามิลเลีย ฮิลล ์สวนดอกไมแ้ห่งความรกัและการพกัผอ่น (Camellia Hill The Forest of love and healing) เริม่จาก

การปลกูตน้คามลิเลียท่ีออกดอกในช่วงฤดหูนาว ดว้ยความรกัในดอกไมจ้ึง

ปรบัเปล่ียนท่ีน่ีเป็นสวนดอกไมท่ี้ สามารถท่องเท่ียวไดท้ัง้ 4 ฤดกูาล ท าใ ห้

นกัท่องเท่ียวไดค้วามรูส้กึวา่ สถานท่ีเดียวกนัแตไ่ดค้วามแตกตา่ง มา

เท่าไหรก่็ไม่มีเบ่ือเลยทีเดียว ดา้นในมีการแบง่โซนจดัสรรพืน้ท่ีไดด้ีมาก ไม่

ซบัซอ้น สามารถเดนิเท่ียว ถ่ายรูป สดูอากาศบริสทุธิไ์ดส้บายๆมาก ฤดู

หนาว (Winter Season) ท่ีแห่งนีจ้ะเบน่บานไปดว้ยดอกคามลิเลีย 

หลากหลายสายพนัธ ์สีสนัสวยๆ สลบัเรียงรายกนั พรอ้มมมุท่ีถ่ายรูปมากมาย ฤดใูบไมผ้ล ิ(Spring Season) แน่นอนวา่ช่วงท่ีทกุคนรอคอย 

Cherry Blossom หรือซากรุกะนั่นเอง ท่ีน่ีก็มีใหไ้ดม้าชมเช่นกนั ฤดรูอ้น (Summer Season) ช่วงนีส้วยไฮไลทเ์ช่นกนั เป็นช่วงท่ีดอกไฮเดรนเยีย

เบง่บาน เป็นพุ่มใหญ่ หลากสี เยอะมากจนใครๆตอ้งมาใหไ้ดเ้ชียว ฤดใูบไมร้ว่ง (Autumn Season) ไฮไลทข์องฤดกูาลนีค้ือ ทุ่งหญา้สีชมพพูงิคม์ู

ล่ี Pink Muhly เป็นอะไรท่ีทกุคนรอคอย 1ปี1ครัง้กบั ตน้หญา้ท่ีเป็นสีชมพโูดยธรรมชาต ิสวย หวาน น่ารกัมาก 

สดุพเิศษ พาท่านลงเรือครูซล าใหญ่ SANBANGSAN CRUISE UNESCO GEOPARK  ลอ่งชมความ

งามของชายฝ่ังเกาะเชจ ูท่ีไดข้ึน้ทะเบียนมรดกโลก นอกจากท่านจะไดช้มทอ้งทะเลอนัสวยงามแลว้ 

ท่านจะไดช้มความมหศัจรรยข์องธรรมชาต ิท่ีน่ีเกิดจากการระเบดิของลาวาใตท้อ้งทะเล จนก าเนิดเป็น

เกาะขนาดใหญ่ บรเิวณนีเ้ป็นลกัษณะแหลมท่ีย่ืนออกมาทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเกาะ ชายฝ่ังตรงนี้

ไดถ้กูคล่ืนลม เซาะผา่นกินเวลาหลกัแสนๆปี จนเกิดหิน หนา้ผา รูปรา่ง และลวดลายแปลกตา สวยงาม

แบบธรรมชาตริงัสรรคข์ึน้มาใหเ้ราไดช้มกนั 

เกาะเชจ ูขึน้ช่ือเร่ืองปลาซาบะอรอ่ยทึ่สดุอยู่แลว้ เราจึงอยากใหท้่านไดล้ิม้ลองเมน ูปลาซาบะย่าง เนือ้แน่นๆและสด

มาก ย่างรอ้นๆหนงักรอบๆ รบัประทานแบบฉบบัเกาหลี โดยน าเนือ้ปลาห่อผกั และเคร่ืองเคียงตา่งๆ พรอ้มขา้วสวย

รอ้นๆ อรอ่ยจนตอ้งรอ้งวา้วเลยทีเดียว 

จากนัน้พาท่านแวะเย่ียมชม และนมสัการพระใหญ่ ณ วดัซนับงัโพมนุซา วดัแห่งนีต้ัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหนา้ออกสู่

ทะเล ภายในวดัประดษิฐานพระพทุธรูปองคใ์หญ่สีทองถือถว้ยโอสถ ผูค้นนิยมมาขอพรเรื่องของสขุภาพ และความ

ร  ่ารวยเงินทอง โดยนิยมท าบญุดว้ยการถวายขา้วสาร เทียน พรอ้มทัง้การหมนุระฆงัทองค ารอบฐานองคพ์ระเพ่ือ

ความเป็นศริมิงคลอีกดว้ย ซึ่งมีความศกัดิส์ทิธิ์และเป็นท่ีเล่ือมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจมูายาวนาน นอกจากนัน้

รูปป้ันพระแมก่วนอิมซึ่งหนัหนา้ออกสูท่ะเล ยงัเป็นอีกหนึ่งศรทัธาของผูท่ี้นบัถือ นิยมน าน า้บรสิทุธม์าถวาย เพ่ือ

ความอดุมสมบรูณข์องชีวติ ไม่ใช่แคช่าวพทุธเท่านัน้ท่ีนิยมมาเย่ียมชมท่ีวดัแห่งนี ้เพราะความสงบ และววิทิวทัศนท่ี์

สวยงาม มองเห็นทอ้งทะเลแบบพาโนราม่า จึงกลายเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่ีตอ้งมาเยือนสกัครัง้เม่ือมาเท่ียวเกาะเชจู 

วนัท่ีสามของการเดินทาง     คามิลเลีย ฮิลล ์สวนดอกไม้ – ล่องเรือซมับงัซาครซู  - วดัซนับงั โพมุนซา – แหลมซงอคัซาน –  
                                              ถนนกงัหนัชินซางวินดมิ์ล 

 



 
 

พาท่านเดนิทางสู ่ซองอคัซาน(SONG AK SAN) หรือท่ีเรียกกนัวา่ “แหลมซองอคัซาน” เป็นภเูขามีแหลม

ทอดยาวออกสูท่อ้งทะเล พรอ้มประวติศิาสตรเ์ก่ียวกบัสงครามในสมยัอดีต ท่ีมีการใหช้าวบา้นเกาะเชจมูา

เจาะอโุมงคเ์พ่ือเก็บยทุโธปกรณต์า่งๆ ปัจจบุนัยงัเป็นอโุมงคบ์า้ง บางอนัก็ถลม่ลงมาแลว้ แตด่ว้ยความ

สวยงามของบรเิวณนี ้จึงถกูเลือกใหเ้ป็นฉากถ่ายท าซีรียส์ดุฮิตท่ีดงัทั่วโลก “แดจงักึม” นั่นเอง เม่ือมาเท่ียว

ท่ีน่ีแนะน าใหล้งไปถ่ายรูปบรเิวณท่าเรือท่ีมีหินรูปทรงแปลกตา และชายหาดหินทรายท่ีมีสีด  าสนิท จน

หลายคนเรียกทะเลบรเิวณนีว้่า ทะเลสีด  า และท่ีพลาดไมไ่ดต้อ้งไปอดุหนนุ อาหารทะเลท่ีงมขึน้มาสดๆ 

อาทิ หอยเป๋าฮือ้ ปลงิทะเล โดยชาวบา้นกลุ่มหญิงประดาน า้ หรือ แฮนยอ ถาัโชคดีก็อาจจะไดเ้ห็นการด า

ทะเลของปา้ๆบรเิวณนัน้ดว้ย 

พาท่านสมัผสัความอลงัการของกงัหนัลมขนาดใหญ่รมิชายทะเลบนเกาะเชจ ูซึ่งเป็นอีกหนึ่งสญัลกัษณืท่ีน่ี 

เพราะเกาะเชจจูะมีลมพดัตลอดทัง้ปี จึงเหมาะแก่การผลดิกระแสไฟดว้ยพลงังานลม ท าใหเ้กิดความ

สวยงามของกงัหนัสีขาวท่ีเรียงรายเลียบชายฝ่ังทะเล ตดักบัน า้ทะเลสีฟา้คราม และยงัมีสะพานเช่ือมตอ่

ถึงกนัใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ดนิเลน่ถ่ายรูปชมความงดงามกนัดว้ย หากช่วงท่ีน า้ทะเลขึน้ ก็จะไดเ้ห็น

บรรยากาศท่ีไดเ้ดนิลยุน า้ทะเลชิวๆ ไดฟิ้ลเหมือนเดนิบนน า้ทะเลไปดกูงัหนัลมใกล้ๆ  

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมน ูพลโุกกิ สว่นผสมของเมนนีู ้คือหมหูมกัชิน้บางๆ ผกัตา่งๆ ตามฤดกูาล เช่น

กะหล ่าปลี ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ดและใส่วุน้เสน้เกาหลี ท่ีมีความเหนียวนุ่ม เสริฟ์ในหมอ้ไฟ

รอ้นๆ หมจูะมีความนุ่มมาก และน า้ซุปจะหอมหวาน เสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ทานคูก่บัเครื่องเคียง

ตา่งๆท่ีรา้นจะน าเสนอ เช่น กิมจิ สาหรา่ย หวัไชเทา้ดอง ถั่วงอกดอง 

 

ทีพั่ก Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทยีบเท่า 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั เป็นสไตลบ์ุฟเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี 

จากนัน้พาท่านไปรูจ้กักบั สมนุไพรท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีใต ้Red Pine Oil หรือ น า้มนัสนเขม็แดง 

ตามต าหรบัยาโบราณสมยัราชวงศโ์ชซอน ท่ีถกูบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร ปัจจบุนัไดน้ ามาสกดัดว้ย

วธีิท่ีทนัสมยัดงึสรรพคณุท่ีดีท่ีสดุออกมาในรูปแบบท่ีทานไดง้่าย และบ ารุงสขุภาพไดด้ีท่ีสดุ น า้มนัสนเข็ม

แดงมีสรรพคณุช่วยในการท าความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียรห์ลอดเลือดท่ีอดุตนั ลดคลอ

เลสเตอรอล ความดนั เบาหวาน ปอ้งกนัเสน้เลือด ตีบ แตก ตนั อีกทัง้ยงัช่วยใหก้ารผอ่นคลาย หลบัสนิท

มากขึน้ ผวิพรรณดมีูสขุภาพดี รบัประทานเป็นประจ า ร่างกายแขง็แรงขึน้ตามล าดบั 

 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง     ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง - นัง่รถไฟเท่ียว ECOLAND– หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ –  
                                          ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง  - ชายหาดโขดหิน ควงัชีกี 

 



 
 

พาท่านนั่งรถไฟเท่ียวชมธรรมชาต ิECOLAND สดูอากาศบรสิทุธิ ์และรว่มกิจกรรมตามสถานีตา่งๆ ดา้นใน

ถกูสรา้งอยู่ท่ามกลางผืนป่าขนาดใหญ่ แบง่ออกเป็นหลายหลากโซน ไมว่่าจะเป็นทะเลสาป ท่ีสามารถเดนิ

ชมววิบนสะพานไม ้แตล่ะฤดจูะมีดอกไม ้และพนัธุไ์มต้่างๆออกสลบักนัใหท้่านไดม้าเชคอินกนัไดต้ลอดทัง้

ปีเลย เดือนธ.ค. - ม.ค. ฤดหูนาวจดั หิมะตก และดอกคามลิเลียบาน เดือนก.พ.-เม.ย ทุ่งดอกยแูชกต และมี

ซากรุะบานตอนปลายเดือนมีนา เดือนพ.ค-ก.ค. ชมทิวลปิ ดอกไฮเดรนเยีย และลาเวนเดอร ์เดือนส.ค.-ก.ย. 

ดอกSunpatein บาน ทุ่งหญา้เขียวชอุ่ม เดือนต.ค.-พ.ย. ทุ่งหญา้สีชมพพูงิคม์ลูล่ี และดอกหญา้ออกแซ 

 บรกิารท่านดว้ย ทแวจีพลุแบก็ เป็นการน าเนือ้หมหูมกักบัเครื่องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนน าไปผดัคลกุเคลา้

พรอ้มผกัและน า้ซุปแบบขลกุขลกิ นกัท่องเท่ียวนิยมรบัประทานเพราะมีรสชาตกิลมกลอ่มและเผด็เลก็นอ้ย 

คลา้ยหมผูดัพรกิแกงบา้นเรา เม่ือสกุรบัประทานกบั ผกัสด กิมจิ เครื่องเคียงตา่ง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็น

อาหารพเิศษท่ีขอแนะน าอย่างยิ่ง 

จากนัน้พาท่านเย่ียมชม หมูบ่า้นวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) เป็นหมูบ่า้นโบราณอายมุากกวา่ 300 ปี ท่ียงัมีผูค้นอาศยัอยู่

จรงิ เม่ือไปถึงจะมีชาวบา้นมาตอ้นรบัและพาเราเดนิชมวถีิชีวติตา่งๆ ในหมูบ่า้น พรอ้มถ่ายทอดเรื่องราว

ของคนท่ีน่ีใหฟั้งแบบสนกุสนาน เราจะไดรู้จ้กัรูปป้ันเทพพระเจา้ ทอลฮารุบงั ท่ีมีอยู่ทั่วเกาะ บา้นท่ีสรา้ง

จากกอ้นหินทัง้หลงั แหลง่น า้จืดท่ีหายากมาก อาชีพหลกัของชาวเกาะ ความไมเ่ท่าเทียมของหญิงชายใน

อดีต สตัวเ์ลีย้งประจ าเกาะ ไหหรือโอ่งโบราณท่ีไดมี้ไวห้มกักิมจิ เหมือนท่ีอ่ืนๆ และท่ีพลาดไมไ่ดส้ินคา้ 

Otop ของหมู่บา้นท่ีมีมาชา้นาน เป็นท่ีเล่ืองช่ือวา่มาเกาะเชจตูอ้งมาชิม และชอ้ปสกัครัง้ นั่นก็คือ

ผลติภณัฑแ์คลเซียมธรรมชาตจิากกระดกูมา้ และน า้หมกัเบอรร์ี่ป่า แบลค็ราสเบอรี่ หรือท่ีเรียกนัวา่ Omija 

(โอมจิา) ถา้ไดด้ื่มจะสดช่ืนมากๆ 

จากนัน้น าท่านชม ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรือท่ีถกูขนานนามว่า 

“Sunrise Peak” มีอาย ุกวา่ 5000 ปี ท่ีน่ีเป็นจดุชมพระอาทิตยข์ึน้ท่ีสวยท่ีสดุ จึงเป็นสถานท่ีโดง่ดงัท่ีผูค้น

มาขอพรและชมพระอาทิตยข์ึน้ ป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวจากทั่วทกุมมุโลกอยากมาสมัผสั จึงถกูยกย่องให้

เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หมท่างธรรมชาต ิภเูขาไฟลกูนีส้งบลงเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตท่ิง้ความสมบรูณแ์ละ

สวยงามเอาไว ้โดยรูปทรงท่ีกลมขนาดใหญ่เสน้ผ่านศนูยก์ลางประมาณ 600 เมตร มีรอยหยกัมองแลว้

ลกัษณะเหมือนทรงมงกฏุเลย และเป็นการเช่ือมโยงกบัเกาะเชจแูบบธรรมชาต ิดว้ยธารลาวา ปัจจบุนัจึงสามารถไปเท่ียวจดุนีด้ว้ยรถยนต ์และใคร

ท่ีอยากไดบ้รรยากาศปากปลอ่งภเูขาไฟ พรอ้มชมววิทิวทศันท่ี์สวยงาม ตอ้งเอาชนะใจตวัเองดว้ยการเดนิขึน้ไปพชิิตถึงยอดปากปลอ่ง ความสงูจาก

ระดบัน า้ทะเล 182 เมตรเท่านัน้ 

จากนัน้พาท่านชมความงามท่ีแปลกตาของ ชายหาดโขดหิน ควงัชีกี จดุตรงนีเ้ป็นทางเช่ือมตอ่ไปยงัภเูขาไป

ซองซานอิลจบูง และเป็นมมุท่ีสามารถมองเห็นภเูขาไฟลกูนีแ้บบเต็มๆ ถือเป็นววิท่ีสวยมาก และเม่ือเวลา

น า้ลงจะมีโขดหิมโผล่ขึน้มาพรอ้มตะไครสี่เขียวสด ตดักับน า้ทะเลท่ีใสมาก เป็นความงามท่ีแปลกตา ท าให้

นกัท่องเท่ียวอดใจไมไ่ดท่ี้จะตอ้งแวะถ่ายรูปก่อนเดนิทางไปท่องเท่ียวซองซานอิลจบูงนั่นเอง 

 



 
 
 

 

พาท่านลิม้รสเมนพูเิศษ ซุปไก่ทะเลสวรรค ์ ท่ีผสมผสานความเป็นทอ้งทะเลของเกาะเชจ ูเขา้กบัเร่ืองสขุภาพท่ีแขง็แรงนั่น

ก็คือซุปไก่นั่นเอง เมนนีูจ้ึงเปรียบดงัเมนจูากสวรรคเ์ลยทีเดียว สว่นประกอบหลกัๆ จะเป็นไก่ท่ีตม้ดว้ยสมนุไพรจนเป่ือย 

และเพิ่มซีฟูด้ตามฤดกูาลเขา้ไป ท าใหน้ า้ซุปอรอ่ย หวาน กลมกลอ่มไม่เหมือนใคร เสริฟท่านพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และ

เครื่องเคียงตา่งๆ เช่นกิมจิ สาหรา่ย หวัไชเทา้ 

 

ทีพั่ก Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั เป็นสไตลบ์ุฟเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี  

พาท่านไปถ่ายรูปกบัความสดใสของถนนสายรุง้บนเกาะเชจ ูเป็นถนนเลียบชายทะเลดา้นเหนือของเกาะ เป็น

ไอเดียศลิปะท่ีดีมากๆ เพราะมีการทาสีบนแท่งหินท่ีเอาไวก้ัน้ชายทะเลแบบสลบัสีแนวสายรุง้ ยาวตลอด

เสน้ทาง ท าใหเ้กิดสีสนัท่ีดงึดดูใหใ้ครๆท่ีผา่นไปมาตรงนีอ้ดไมไ่ด ้ท่ีจะแวะลงมาถ่ายรูปสรา้งสีสนั ไม่วา่จะเป็น

แอคชั่นท่างนั่ง ท่าเดนิ หรือครีเอทแอคชั่นสนกุๆไดม้ากมาย 

 

พาท่านเขา้ชมและเลือกซือ้ชดุเคร่ืองนอนเพ่ือสขุภาพอนัดบัหนึ่งของประเทศเกาหลีใต ้Sesa Living ท่ีใช้

เสน้ใยในการถกัทอถึง 15400 เสน้ กนัไรฝุ่ นได1้00% มีการใชห้ยกในการท าเสน้ใย จึงมีคณุสมบตัิในเร่ือง

ของการบ าบดัขณะนอนหลบั ซึ่งเนือ้ผา้จะมีสมัผสัท่ีนุ่ม ล่ืน ไมมี่เสียงดงัเม่ือขยบัตวั และยงัปรบัอณุหภมูท่ีิ

คงท่ีใหร้า่งกายขณะนอนหลบัพกัผอ่นอีกดว้ย และโชวรู์มแห่งนีส้ามารถคืนภาษีใหก้บันกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

 

พาท่านเขา้ในชมวดัป่า "ชอนวงัซา" เป็นวดัท่ีสวยงามท่ีอยู่กลางหบุเขา 99ยอด ของเทือกเขาฮลัลาซาน ซึ่ง

สายมตูอ้งหา้มพลาดเพราะวดัแห่งนีต้อ้งมาขอพรเรื่องเงินทอง และความกา้วหนา้ในเร่ืองหนา้ท่ีการงาน 

วดันีถ้กูขึน้ทะเบียนเเป็นวดัเก่าแก่และศกัดิส์ทิธิม์ากแห่งนึงในเกาหลี อีกทัง้ยงัมีตน้ก าเนิดน า้แรศ่กัดิส์ทิธิท่ี์

คนสมยัก่อนใชด้ืมกินเพ่ือเป็นสริิมงคลใหต้นเองอีกดว้ย 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง      ถนนสายรุ้งเชจ ู- ศนูยแ์สดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - วดัชอนวงัซา - ซุปเปอรม์ารเ์กต็  

                                              – ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปป้ิงในดาวน์ทาวน์ 
 



 
 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่Supermarket หรือท่ีนกัท่องเท่ียวเรียกกนัวา่ "ร้านละลายเงนิวอน" ท่ีน่ีมีขนม ของฝาก ของพืน้เมืองเกาหลีท่ีขึน้ช่ือ 

ใครๆมาตอ้งมีตดิไมต้ดิมือกลบัไป อาทิเช่น ขนมช่ือดงัต่างๆ ชอ้คโกแลตหลายหลายรสชาต ิสาหรา่ยนานา

ชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใชใ้นครวัเรือน เช่น กระทะ ตะเกียบ ถว้ยขา้ว ซอสปรุงรส วุน้เสน้ รวมถึง

ของฝากของท่ีระลกึมีใหท้่านไดเ้ลือกซือ้มากมาย เหมือนเอาเงินวอนมากละลายกนัอย่างเพลิดเพลนิและ

ไมต่อ้งกลวัวา่จะใสก่ระเป๋าไมพ่อ เพราะท่ีน่ีพรอ้มบรกิารบรรจกุลอ่งตามเง่ือนไขของรา้นดว้ย 

 พาท่านรบัประทานเมนทูอ้งถิ่นประจ าเกาะเชจ ูชอ้ป-จกั-ปยอ-กกุ คือตม้ซุปซ่ีโครงหม ูสมยัก่อนเกาะเชจู

เลีย้งหมแูทบจะทกุครวัเรือน ซ่ีโครงของหมจูะถกูน ามาท าซุป ดว้ยน า้ซุ้ปท่ีไมเ่หมือนใคร เพราะจะเป็นซุป

ขน้เหนียวเลก็นอ้ย เพราะสตูรเฉพาะท่ีจะใส่ขา้วเมมลิลงไปดว้ย จึงมีรสชาตท่ีิเขม้ขน้ เนือ้หมจูะนุ่ม รอ่นจาก

กระดกู ละมนุมากๆ เสริฟท่านพรอ้มขา้วสวย และเคร่ืองเคียงตามฤดกูาล 

 

 

 

พาท่านชอ้ปป้ีงสินค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE เครื่องส  าอางคเ์กาหลีและตา่งประเทศ สนิคา้แบรนดเ์นม ราคาถกู 

จากนัน้พาทกุท่านเดนิทางสูแ่หลง่ช้อปป้ิงในตัวเมืองแห่งเกาะเชจู มีโซนใตด้นิ และโซนวอคกิง้สตรีท ซึ่งถือวา่เป็นแหลง่รวมสนิคา้ยอดฮิต ตดิเท

รนด ์ไมว่า่จะเป็นแบรนดท์อ้งถิ่นเกาหลี แบรนดส์ปอรต์กีฬาดงัๆ ทัง้แฟชั่นเสือ้ผา้ หมวก กระเป๋า รองเทา้ เครื่องส  าอางค ์และยงัมีสตรีทฟู้ด ขนม คา

เฟ่ตา่งๆอีกดว้ย  

ถึงเวลาอนัสมควรพาทกุท่านเดนิทางกลบัประเทศไทย โดยมีเจา้หนา้คอยดแูลขัน้ตอนการเชคอิน ตั๋วเครื่องบนิ และอ านวยความสะดวก เพ่ือสง่ทุก

ท่านกลบัดว้ยความสวสัดภิาพ และความประทับใจ 

22.35 – 02.00   น าท่านเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเท่ียวบนิท่ี 7C2243 ถึงสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
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อตัราค่าบริการ JEJU SPECIAL PACKAGE WINTER 5วยั3คืน 

พีเรียตเดินทาง 
ราคาโปรโมชัน่ 
(จ านวนจ ากดั) 

ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

ธันวาคม :11-15 ,12-16  18,999 23,999 

6,000.- 

ธันวาคม : 13-17  19,499 24,499 

ธันวาคม : 14-18 , 15-19 ,16-20 ,17-21 ,18-22 , 19-23 , 20-24 
มกราคม :8-12,9-13 ,15-19 ,16-20 ,22-26 ,23-27,29-2ก.พ. 
              30-3ก.พ. 
กมุภาพนธ ์ : 5-9,6-10 ,12-16,13-17 ,19-23 ,20-24 ,26-2มี.ค. 
                   27-3 มี.ค. ,28-4มี.ค. 

19,999 24,999 

ธันวาคม :21-25  
มกราคม :7-11 ,10-14 ,14-18 ,17-21,21-25,24-28,28-1ก.พ. 
               31-4ก.พ. 
กมุภาพนธ ์ : 4-8 ,7-11 ,11-15 ,14-18 ,18-22 ,21-25 ,25-1,มี.ค. 

20,499 25,499 

มกราคม : 4-8,5-9 ,6-10 ,11-15 ,12-16 ,13-17,18-22 ,19-23   
                20-24 ,25-29 ,26-30 ,27-31 
กมุภาพนธ ์: 1-5 ,2-6 , 3-7 ,8-12 , 9-13 ,10-14 ,15-19,16-20 ,   
                 17-21,22-26 ,23-27 ,24-28 

20,999 25,999 

มกราคม : 2-6 ,3-7 21,499 26,499 

ธันวาคม : 22-26 ,23-27 ,24-28 ,25-29 
มกราคม : 1-5 

21,999 26,999 

ธันวาคม : 26-30 ,31-4ม.ค. 22,499 27,499 

ธันวาคม : 27-31 22,999 27,999 

ธันวาคม : 28-1ม.ค. ,30-3ม.ค. 24,999 29,999 

ธันวาคม : 29-2ม.ค. 26,999 31,999 

ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 5,000.-      จอยกรุป๊ (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ือง) =7,000.- 



 
 

เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ไดร้บัแจง้เตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใต ้และจากสายการบนิ เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น
นกัท่องเท่ียว แตไ่ปดว้ยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันัน้โปรแกรม JEJU ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นตอ้งเก็บค่าประกนัเพ่ือให้

ลกูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท / 350,000 won) หากลกูคา้เป็นนกัท่องเท่ียวจรงิๆ เดนิทางท่องเท่ียวพรอ้มกรุ๊ป
และกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนันีค้ืนเต็มจ านวน ดงันั้นจึงใคร่ขอความรว่มมือจากลกูคา้ปฎิบตัติามเง่ือนไข

ดงักลา่ว 

 (ขอสงวนสทิธิไ์มคื่นเงินประกนักรณีลกุคา้ไม่ผา่นกองตรวจคนเขา้เมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ 
หากท่านถกูเจา้หนา้ท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งถกูกกัตวัและสง่ตวักลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผู้

ช  าระเองทัง้หมด 

 

ข้อก าหนดและเงื่อนไข 

1. การส ารองทีน่ั่ง 

• สามารถจองดว้ยตนเองผ่านระบบ โดยเลือกวนัเดนิทาง จ านวนผูเ้ดนิทาง ประเภทหอ้งพกัใหถ้กูตอ้ง 

• หลงัจากนัน้เจา้หนา้ท่ีจะสง่ Invoice ใหท้่าน หากไม่มีการช าระตามดิวเดท การจองจะถกูยกเลกิอตัโินมตั ิและเม่ือจองใหมไ่มมี่ท่ีนั่ง หรือราคา
ปรบัขึน้ จะไมส่ามารถใชข้อ้มลูการจองเดมิได  ้

• การมดัจ า ช  ารท่ีนั่งละ 5000 บาท และช าระสว่นท่ีเหลือ ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรือตามดวิเดทของ Invoice (ส าหรบัราคาปกต)ิ 

• กรณีราคาโปรโมชั่นพเิศษ จองก่อนเดนิทางต ่ากวา่ 15 วนั ช่วงเทศกาล หยดุยาว ตอ้งช าระเตม็จ านวนเท่านัน้  
• ส าหรบักรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใชร้าคาโปรโมชั่นได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีออกบคุกิง้ใหเ้ท่านัน้  

• หากไมช่  าระส่วนท่ีเหลือตามก าหนด ท่ีนั่งจะถกูยกเลกิ และไม่สามารถขอรีฟันเงินมดัจ าคืนไดท้กุกรณี 

• หลงัจากช าระเงิน มดัจ า/ช  าระเต็มจ านวน ท่านตอ้งกรอกขอ้มลูผูเ้ดนิทางเป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอรต์ดว้ยตนเองใหถ้กูตอ้ง หาก
ระบบออกตั๋วแลว้ การแกไ้ขจะมีคา่ใชจ้่ายจากสายการบนิ 

• การเดนิทางเขา้เกาหลี หากไมผ่่านดา่นตรวจคนเขา้เมือง ไมส่ามารถรีฟันไดทุ้กกรณี 

• ราคานีส้  าหรบัพาสปอรต์ไทยเท่านัน้ หากเป็นต่างชาตมีิคา่ใชจ้่ายเพิ่ม 3000 บาท และตอ้งท าตามเง่ือนไขการเขา้ประเทศเกาหลีใต้ 
 

2. การยกเลิกการเดนิทาง 

• ยกเลกิการจองไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง Refund ได ้100% ของยอดท่ีช าระแลว้ 

• ยกเลกิการจองไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง Refund ได ้50% ของยอดท่ีช าระแลว้ 

• ยกเลกิการจองนอ้ยกวา่ 15 วนั กอ่นวนัเดนิทาง ไมส่ามารถ Refund ได ้

• ยกเลกิจากเหตสุดุวสิยั เช่น ภยัธรรมชาต ิโรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ตห่กัคา่ใชจ้่ายตามจรงิ ๆ 

• ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเวน้ทต์า่งๆ ไมส่ามารถยกเลิก/Refund ไดท้กุกรณี 

• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไมส่ามารถยกเลกิ/เปล่ียนช่ือ/Refund ไดท้กุกรณี 

 

ราคานีร้วม 

• คา่ตั๋วเครื่องบนิ ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ 

• คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแห่งท่ีมี 

• คา่อาหารทกุมือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ / คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 



 
 

• คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน จ านวนคืนตามระบุในโปรแกรม (หอ้งพกั2-3ท่าน) 
• คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พกัหอ้งละ 2-3ท่าน) *พกัเด่ียวจะมี Single Charge 

• คา่รถรบั-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ / คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก.  
• คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ (ขอสงวนสทิธิห์วัหนา้ทวัรไ์มบ่ินขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคานีไ้ม่รวม 

• ค่าบรกิาร (Service Charge) 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
• คา่วีซ่าส  าหรบัพาสปอรต์ ตา่งดา้ว (ผูเ้ดนิทางตอ้งย่ืนดว้ยตนเองเท่านัน้) 
• คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีเกินจากสายการบนิก าหนด (15-20กก) 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสือเดนิทาง, คา่มนิิบารโ์รงแรม, คา่ซกัรีด, คา่อาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือรายการทวัร  ์

• คา่รถ คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาท่ีก าหนดเท่านัน้ หากขึน้ไมท่นัตอ้งรบัผดิชอบคา่เดนิทางตามคณะดว้ยตนเอง)  
• คา่อาหารตามหลกัศาสนาท่ีนอกเหนือรายการทัวร ์(ลกูคา้ตอ้งเตรียมมาเอง) 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 
• คา่ปรบั หรือคา่ธรรมเนียมหากไมส่ามารถผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง 

• คา่ตรวจโควดิทกุท่ี หากมีท่านช าระเอง 

 

1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืง 

• หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหลี ไมส่ามารถ Refund ไดท้กุกรณี 

• เพ่ือเป็นการคดักรองตามค าขอความร่วมมือจากแลนดเ์กาหลี ท่ีถกูตกัเตือนจากกองตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใตเ้ร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น
นกัท่องเท่ียว แตไ่ดห้ลบหนีไปดว้ยจดุประสงคอ่ื์น เช่นไปท างาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุ่มตรวจและเก็บเงินประกนัการเดนิทางวา่ผู้
เดนิทางตอ้งไปท่องเท่ียวพรอ้มคณะและเดนิทางกลบัประเทศไทยพรอ้มคณะเท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท หรือ 350,000 วอน หากผู้
เดนิทางไป-กลบัถกูตอ้งตามเง่ือนไข จะไดร้บัเงินประกันคืนเตม็จ านวนทนัที แตห่ากผูเ้ดนิทางผิดตอ่เง่ือนไข หรือไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง 
ทัง้ไทย-เกาหลี จะถกูรบิเงินประกนัเตม็จ านวนเพ่ือน ามาช าระคา่ปรบั คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ ดงันัน้ไมส่ามารถเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี  

• หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต ้บริษัทไมมี่อ านาจใดๆ หรือสว่นเก่ียวขอ้งใดๆ ผูเ้ดนิทางตอ้งจดัการเอกสารสว่นตวั 
เท่ียวบนิ และค่าใชจ้่ายตา่งๆท่ีเกิดขึน้เองทัง้หมด 

 

2. หมายเหตุ 
กรุณาอ่านและท าความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนท าการจองทุกครั้ง 

1. หนงัสือเดนิทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน (หากหนงัสือเดนิทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดือนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางได ้อยู่
นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทและไมส่ามารถ Refund คา่ทวัรไ์ด)้ 

2. การเดนิทางตอ้งมีผูเ้ดนิทาง ขัน้ต  ่า 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) หากจ านวนไมค่รบจะถกูยกเลกิ และแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 5 วนั สามารถ 
Refundไดเ้ตม็จ านวน ส าหรบักรุ๊ปเหมา ไมส่ามารถใชร้าคาโปรโมชั่นได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีออกบคุกิง้ใหเ้ท่านัน้  

3. บรษัิทมีสทิธิ์ในการ ปรบัเปล่ียนเท่ียวบนิ เสน้ทางบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว ไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 



 
 

4. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ
คา่ใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้  าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 

6. ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจาก ความประมาทของตวั
นกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีท่ีท่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไมว่า่จากเหตใุดๆ ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงวนั/ช่ือ หรือ
ยกเลกิคืนเงินได ้

8. ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิ
และโรคระบาด หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและ
ตา่งประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 

9. คา่เดนิทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิท ไมส่ามารถน ามาเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

10. ขอสงวนสทิธิห์อ้งพกัส  าหรบัผูท่ี้ไมเ่ดนิทาง ไมส่ามารถ Refund หรือใหผู้อ่ื้นใชส้ทิธิแ์ทนไดท้กุกรณี 

11. หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ่งบริษัทไมส่ามารถการนัตี ท าไดเ้พียงรีเควสใหไ้ดเ้ท่านัน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็น
ผูจ้ดัการให ้

12. มคัคเุทศก ์พนกังาน หัวหนา้ทวัร ์ไมมี่อ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัททัง้สิน้ เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษัิทฯ
ก ากบัเท่านัน้ 

13. ทางคณะทวัรไ์มมี่อ  านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมือง และทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางจากสนามบนิหลงัเวลาเครื่องลง
ประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไมม่าแสดงตนถือวา่สละสิทธิใ์นการรว่มเดนิทาง หากท่านลา่ชา้ในการผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง ตอ้งรบัผดิชอบ
การเดนิทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไมส่ามารถเรียกรอ้งคา่ใชจ้่าย หรือรีฟันคา่ทัวร/์คา่อาหารท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มกบัทางทวัรท์กุกรณี 

14. หากท่านมีความประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์่องเท่ียว ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบั 5,000 บาทตอ่วนั เพ่ือรกัษาตั๋วขากลบั มเิช่นนัน้
ถือวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทางทนัที และไม่สามารถเรียกรอ้งคืนไดภ้ายหลงั 

15. ถา้ลกูคา้มีความประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามท่ีโปรแกรมก าหนด ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบัรา้นละ 3,000 บาท เพ่ือความเป็นระบบ และ
ถกูตอ้งตามเง่ือนไขท่องเท่ียวท่ีท่านไดซื้อ้มา 

เม่ือทา่นตกลงจองช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯจะถือวา่ทา่นไดย้ินยอม และยอมรบั
ในขอ้ก าหนด เงื่อนไข และขอ้ตกลงตา่งๆ ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 


