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รา้นคา้ปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ชอ้ปปิ�งในดาวนท์าวน์

จดุนัดพบแรกสนามบนิสวุรรณภมู ิเป็นสนามบนินานาชาตปิระจําประเทศไทย เวลานัดหมาย
: 22:30 เที�ยวบนิ : 7C2244

เที�ยวบนิออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิเวลา : 03.25-10.50 เที�ยวบนิ :
7C2244 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6ชั�วโมง

พาทา่นเดนิทางถงึสนามบนิเชจอูนิเตอรเ์นชั�นแนลแอรพ์อรต์ หลงัจากผา่นดา่นตรวจคนเขา้
เมอืง รับกระเป๋าที�สายพาน ออกมาพบกบัผูนํ้าทวัรเ์พื�อทําการยนืยนัตวัตนการเขา้รว่มทวัร ์และ
เตรยีมตวับรเิวณจดุนัดพบเพื�อออกเดนิทางทอ่งเที�ยวพรอ้มกนั

พาทา่นรับประทานเมนูขึ�นชื�อประจําเกาะเชจู Jeon Bok Juk หรอืโจก๊หอยเป๋าฮื�อ ที�โดง่ดงัแบบ
ใครที�มาเที�ยวเชจตูอ้งลองมาลิ�มรสใหไ้ด ้และที�สําคญันอกจากความอรอ่ยของตวัขา้วโจก๊ที�ถกูปรงุเป็น
พเิศษแลว้ ยงัมหีอยเป๋าฮื�อจากทอ้งทะเลเกาะเชจ ูมาเป็นชิ�นพอดคํีาแบบน่ารับประทานมากๆ เมนูนี�บอกเลย
วา่นอกจากอรอ่ยแลว้ยงัไดป้ระโยชน ์เพิ�มกําลงัวงัชาอกีดว้ย

พาทา่นสมัผัสความอลงัการของกงัหนัลมขนาดใหญร่มิชายทะเลบนเกาะเชจู ถนนกงัหนัชนิซาง
วนิดม์ลิ ซึ�งเป็นอกีหนึ�งสญัลกัษณืที�นี� เพราะเกาะเชจจูะมลีมพัดตลอดทั �งปี จงึเหมาะแกก่ารผลิ
ดกระแสไฟดว้ยพลงังานลม ทําใหเ้กดิความสวยงามของกงัหนัสขีาวที�เรยีงรายเลยีบชายฝั�ง
ทะเล ตดักบันํ�าทะเลสฟ้ีาคราม และยงัมสีะพานเชื�อมตอ่ถงึกนัใหนั้กทอ่งเที�ยวไดเ้ดนิเลน่ถา่ยรปู
ชมความงดงามกนัดว้ย หากชว่งที�นํ�าทะเลขึ�น กจ็ะไดเ้ห็นบรรยากาศที�ไดเ้ดนิลยุนํ�าทะเลชวิๆ ได ้
ฟิลเหมอืนเดนิบนนํ�าทะเลไปดกูงัหนัลมใกล ้ๆ

พาทา่นเดนิทางสู่ ซองอคัซาน(SONG AK SAN) หรอืที�เรยีกกนัวา่ “แหลมซองอคัซาน” เป็นภเูขา
มแีหลมทอดยาวอ อกสูท่อ้งทะเล พรอ้มประวติศิาสตรเ์กี�ยวกบัสงครามในสมยัอดตี ที�มกีารให ้
ชาวบา้นเกาะเชจมูาเจาะอโุมงคเ์พื�อเกบ็ยทุโธปกรณต์า่งๆ ปัจจบุนัยงัเป็นอโุมงคบ์า้ง บางอนัก็
ถลม่ลงมาแลว้ แตด่ว้ยความสวยงามของบรเิวณนี� จงึถกูเลอืกใหเ้ป็นฉากถา่ยทําซรียีส์ดุฮติที�ดงั
ทั�วโลก “แดจังกมึ” นั�นเอง เมื�อมาเที�ยวที�นี�แนะนําใหล้งไปถา่ยรปูบรเิวณทา่เรอืที�มหีนิรปูทรง
แปลกตา และชายหาดหนิทรายที�มสีดํีาสนทิ จนหลายคนเรยีกทะเลบรเิวณนี�วา่ ทะเลสดํีา และ
ที�พลาดไมไ่ดต้อ้งไปอดุหนุน อาหารทะเลที�งมขึ�นมาสดๆ อาท ิหอยเป๋าฮื�อ ปลงิทะเล โดยชาว
บา้นกลุม่หญงิประดานํ�า หรอื แฮนยอ ถาัโชคดกีอ็าจจะไดเ้ห็นการดําทะเลของป้าๆบรเิวณนั�น
ดว้ย

นําทา่นเดนิทางสู่ SUMOKWON PARK สวนสาธารณะที�สามารถชมดอกซากรุะเต็มสองขา้งทาง

หมายเหต ุ: สวนสาธารณะ SUMOKWON จะพาเดนิทางไปชมในชว่งที�มซีากรุะเทา่น ั�น ขอสงวนสทิธิ�จดัโปรแกรม
ตามบรษิทัเทา่น ั�น



พาทกุทา่นชมทุง่ดอกคาโนลา (Canola ) หรอืที�เรยีกกนัภาษาเกาหลวีา่ดอกยแูช หรอื บางคนกเ็รยีก เรป หรอื เรปซดี
(Rapeseed) ดอกไมส้เีหลอืงสดใสนี�เป็นดอกไมท้ี�เหมอืนเป็นสญัลกัษณข์องเกาะเชจ ูเมื�อ
เขา้สูฤ่ดใูบไมผ้ลใินประเทศเกาหลใีต ้ในชว่งวนัเดอืนมนีาคม ไปจนถงึเดอืนพฤษภาคม
อากาศที�เกาหลใีตจ้ะคอ่ยๆอบอุน่ขึ�นจากตอนใตข้องประเทศกอ่น เมื�อความอบอุน่มา
เยอืน ดอกไมอ้ยา่งดอกคาโนลาหรอื ดอกยแูชกค็อ่ยๆออกดอก สเีหลอืงสนใส อรา่มเต็ม
ทอ้งทุง่ ของเกาะเชจ ูตดักบัทอ้งฟ้าสสีดใส เป็นววิที�คอ่นขา้งสวยงามมาก นอกจากจะมคี
วามสวยดอกยแูชยงัเป็นพชืที�สามารถนําไปผลติเป็นนํ�ามนัเพื�อสขุภาพไดด้เียี�ยม

นอกจากนี�สําหรับทา่นใดที�ชื�นชอบซรีสีเ์กาหล ีอาจจะยงัจําซรีสีเ์รื�องดงัอยา่ง Spring Waltz ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะฉากบา้น
หลงัสวยสขีาว ที�ตั �งตระหงา่นอยูท่า่มกลางดอกยแูชสเีหลอืงอรา่ม

จากนั�นพาทา่นแวะเยี�ยมชม และนมสัการพระใหญ่ ณ วดัซนับงัโพมนุซา วดัแหง่นี�ตั �งอยู่
บนเขาซนับงัหนัหนา้ออกสูท่ะเล ภายในวดัประดษิฐานพระพทุธรปูองคใ์หญส่ทีองถอืถว้ย
โอสถ ผูค้นนยิมมาขอพรเรื�องของสขุภาพ และความรํ�ารวยเงนิทอง โดยนยิมทําบญุดว้ย
การถวายขา้วสาร เทยีน พรอ้มทั �งการหมนุระฆงัทองคํารอบฐานองคพ์ระเพื�อความเป็น
ศริมิงคลอกีดว้ย ซึ�งมคีวามศกัดิ�สทิธิ�และเป็นที�เลื�อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจมูายาวนา
น นอกจากนั�นรปูปั�นพระแมก่วนอมิซึ�งหนัหนา้ออกสูท่ะเล ยงัเป็นอกีหนึ�งศรัทธาของผูท้ี�
นับถอื นยิมนํานํ�าบรสิทุธม์าถวาย เพื�อความอดุมสมบรูณข์องชวีติ ไมใ่ชแ่คช่าวพทุธ
เทา่นั�นที�นยิมมาเยี�ยมชมที�วดัแหง่นี� เพราะความสงบ และววิทวิทศันท์ี�สวยงาม มองเห็น
ทอ้งทะเลแบบพาโนรามา่ จงึกลายเป็นอกีหนึ�งสถานที�ที�ตอ้งมาเยอืนสกัครั �งเมื�อมาเที�ยว
เกาะเชจู

พาทา่นเดนิทางสู่ ไรช่าเขยีวโอซลุล็อค ขึ�นชื�อที�สดุแหง่เกาะเชจู O'Sulloc ซึ�งจะแบง่เป็น
โซนไรช่ากลางแจง้ และโซนพพิธิภณัฑท์ี�มกีารจัดแสดงเรื�องราวของชา รา้นคาเฟ่ และ
รา้นขายของฝาก ซึ�งทา่นสามารถเยี�ยมชมไดท้กุๆโซน เกาะเชจเูป็นดนิแดนที�ไดรั้บ
ของขวญัจากธรรมชาต ิปลกูชาเขยีวไดค้ณุภาพสงู ผสมผสานกบันวตักรรมสมยัใหม ่จน
ทําใหช้าที�นี�สง่ออกไปขายทั�วโลก นักทอ่งเที�ยวทั �งเกาหลแีละตา่งชาตมิกัมจีดุมุง่หมายที�
จะมาลิ�มรสความอรอ่ยของชาที�มรีสชาตเิป็นเอกลกัษณถ์งึแหลง่ผลติ โดยเฉพาะไอศรมี
ชาเขยีว เคก้โรล เครื�องดื�มชาเขยีวทั �งรอ้นและเย็น รับประกนัความฟินไปตามๆกนั สว่น
ใครที�เนน้การชมววิถา่ยรปู สวยทกุมมุจนกดชตัเตอรรั์วๆแน่นอน ไมว่า่จะเป็นโซนไรช่า

หรอืขึ�นไปจดุชมววิดา้นบนสดุของพพิธิภณัฑ ์กจ็ะเห็นความยิ�งใหญอ่ลงัการของไรช่าที�นี�

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู เทจ ียงันยอม คลับี� อาหารเกาหลแีบบปิ�งยา่งที�มชี ื�อเสยีงของเกาหล ีเป็นการ
นําเนื�อหมสูว่นซี�โครงมาหมกักบัเครื�องปรงุจนเนื�อนุ่ม เสริฟ์ใหท้า่นไดย้า่งสดๆ รอ้นๆ รว่ม
รับประทานดว้ยกนั วธิกีารทานใหไ้ดอ้รรสรส ตอ้งตดัหมเูป็นชิ�นๆ นําผักสด กระเทยีม กมิจ ิและ
เครื�องเคยีงตา่งๆ มาหอ่รวมกนั รับประทานคําโตๆแบบสไตลค์นเกาหล ีหรอืทานกบัขา้วสวยรอ้นๆ
ที�เรามเีสริฟใหไ้มอ่ั �นกไ็ดเ้ชน่กนั

ที�พกั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรอืเทยีบเทา่



รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรมที�พัก เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู่ นํ�าตกชอนจยีอน (Cheonjiyeon Waterfall) นํ�าตกที�มชีื�อเสยีงบน
เกาะเชจ ูเนื�องจากแหลง่นํ�าจดืบนเกาะนอ้ยมาก เมื�อเกดินํ�าตกขึ�นจงึถอืเป็นเรื�อง
มหศัจรรยข์องชาวบา้นเกาะเชจใูนสมยัอดตี นํ�าตกแหง่นี�มคีวามหมายถงึการเชื�อมโยง
ทอ้งผา้และแผน่ดนิเอาไว ้บางคนถอืวา่เป็นนํ�าศกัดิ�สทิธิ�จากสววสวรรคเ์ลยทเีดยีว
สําหรับนักทอ่งเที�ยวที�อยากสมัผัสความงามนี� ตอ้งเดนืเขา้ไปตามเสน้ทางที�มกีารจัดไว ้
ให ้เป็นทางราบ เดนิงา่ยไมม่ขี ึ�นหรอืลงเขาใดๆ ระหวา่งเสน้ทางกจ็ะไดย้นิเสยีงนํ�าตก ได ้
สดูโอโซน ไดเ้กบ็เกี�ยวธรรมชาตทิี�สวยงาม และกอ่นถงึนํ�าตกจะไดเ้ห็นรปูปั�นเรอืแทอู

วฒันธรรมที�เป็น1เอกลกัษณข์องชนชาตเิกาหลนัี�นเอง นํ�าตกชอนจยีอนจะมธีารนํ�ามากนอ้ยขึ�นอยูก่บัฤดกูาล ซึ�งตกจาก
หนา้ผาสงู 22เมตร ลงบอ่ที�มคีวามกวา้ง 12เมตร ลกึ2เมตร มาที�นี�ไดท้ั �งความสวย เย็น สดชื�น ครบถว้นเลย

สดุพเิศษ พาทา่นลงเรอืครซูลําใหญ่ ลอ่งชมความงามของชายฝั�งเกาะเชจ ูที�ไดข้ ึ�น
ทะเบยีนมรดกโลก นอกจากทา่นจะไดช้มทอ้งทะเลอนัสวยงามแลว้ ทา่นจะไดช้มความ
มหศัจรรยข์องธรรมชาต ิที�นี�เกดิจากการระเบดิของลาวาใตท้อ้งทะเล จนกําเนดิเป็นเกาะ
ขนาดใหญ ่บรเิวณนี�เป็นลกัษณะแหลมที�ยื�นออกมาทางทศิตะวนัตกเฉยีงใตข้องเกาะ
ชายฝั�งตรงนี�ไดถ้กูคลื�นลม เซาะผา่นกนิเวลาหลกัแสนๆปี จนเกดิหนิ หนา้ผา รปูรา่ง และ
ลวดลายแปลกตา สวยงามแบบธรรมชาตรัิงสรรคข์ึ�นมาใหเ้ราไดช้มกนั

เกาะเชจ ูขึ�นชื�อเรื�องปลาซาบะอรอ่ยทึ�สดุอยูแ่ลว้ เราจงึอยากใหท้า่นไดล้ิ�มลองเมนู ปลาซาบะยา่ง เนื�อ
แน่นๆและสดมาก ยา่งรอ้นๆหนังกรอบๆ รับประทานแบบฉบบัเกาหล ีโดยนําเนื�อปลาหอ่ผัก และเครื�อง
เคยีงตา่งๆ พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ อรอ่ยจนตอ้งรอ้งวา้วเลยทเีดยีว

พาทา่นมุง่หนา้สู่ ฮลัโหลคติตี�มวิเซี�ยม (HELLO KITTY JEJU ISLAND) เป็นสถานที�จัด
แสดงเรื�องราวเกี�ยวกบัคติตี� ประวตัคิวามเป็นมา หลากหลายเวอรช์ั�น มมุน่ารักๆใหไ้ด ้
ถา่ยรปู เยอะแยะมากมาย สรา้งความสดใส หวัใจพองโต สําหรับคนรักคติตี� และคนที�
ชื�นชอบสชีมพเูป็นอยา่งยิ�ง ทกุโซนจะมธีมีที�แตกตา่งกนั เชน่ธมีบา้นคติตี� ธมีอวกาศ
ธมีโรงเรยีน ธมีชดุประจําชาต ิเป็นตน้ แนะนําตอ้งเตรยีมเมมโมรี�มาใหเ้พยีงพอ นอกจาก
นั�นยงัมคีาเฟ่สดุชคิ เอเวอรี�ตงิเป็นคติตี� เครื�องดื�ม เคก้ วาฟเฟิ�ล น่ารักจนบางคนไมก่ลา้
กนิ แตห่า้มพลาดเพราะนอกจากน่ารักแลว้ ยงัอรอ่ยทกุอยา่งดว้ย สว่นใครอยากไดข้อง
สะสมที�เป็นรุน่ลมิเิตดของแท ้ซารโิอ กม็รีา้นขายของที�ระลกึ ใหไ้ดช้อ้ปตดิไมต่ดิมอืไป
เป็นของฝากกนัอกีดว้ย

พาทา่นเขา้ชม โชวก์ายกรรม (ART CIRCUS WORLD SHOW) การแสดงความสามารถ
ของ นักแสดงในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุน่ของรา่งกาย มกีารแสดง
หลากหลายชดุ แตล่ะการแสดงจะแตกตา่งกนัไป เป็นที�ตื�นตาตื�นใจของผูช้ม มทีั �ง
แสง ส ีเสยีง ทา่นจะไดรั้บความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ และหวาดเสยีว ไปพรอ้มๆกนั
เชน่ โชวล์อดหว่ง โชวน์ี�นักกายกรรมจะหมนุตวัและแสดงทว่งทา่กายกรรมตา่งๆ ดว้ย
หว่งที�หอ้ยอยูก่ลางอากาศโชวก์ายกรรมกลางอากาศดว้ยผา้ นักแสดงจะเลน่
กายกรรม บดิตวัดว้ยทา่ทาง สงา่งามขณะหอ้ยตวัอยูก่ลางอากาศดว้ยผา้เพยีงผนื

เดยีว เป็นตน้ แตไ่ฮไลทข์องโชวน์ี� คอื มอเตอรไ์ซคผ์าดโผนในพื�นที�จํากดั

จากนั�นพาทา่นสูทุ่ง่หญา้แซ-พยอล-โอรมึ ในชว่งฤดหูนา้ตน้หญา้บนภเูขาแหง่นี�จะ
เริ�มแหง้กลายเป็นสนํี�าตาลออ่นๆ และพริ�วไหวลูต่ามลมที�พัดตลอดเวลา จงึมผีูค้น



นยิมมาเที�ยว โดยการเดนิขึ�นไปพชิติยอดเขาดา้นบน หรอืบา้งกม็าแคถ่า่ยรปูกบัทุง่หญา้อนักวา้งใหญแ่หง่นี� ไมว่า่จะถา่ยใกล ้ๆ
ดอกหญา้กม็คีวามสวย ดอูบอุน่ หรอืถา่ยกวา้งๆ เห็นภาพภเูขาที�เต็มไมด่ว้ยดอกหญา้กส็วยไมแ่พก้นั

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลโุกก ิสว่นผสมของเมนูนี� คอืหมหูมกัชิ�นบางๆ ผักตา่งๆ ตามฤดกูาล เชน่
กะหลํ�าปล ีฟักทองออ่น ถั�วงอก แครอท เห็ดและใสวุ่น้เสน้เกาหล ีที�มคีวามเหนยีวนุ่ม เสริฟ์ใน
หมอ้ไฟรอ้นๆ หมจูะมคีวามนุ่มมาก และนํ�าซปุจะหอมหวาน เสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ทานคูก่บั
เครื�องเคยีงตา่งๆที�รา้นจะนําเสนอ เชน่ กมิจ ิสาหรา่ย หวัไชเทา้ดอง ถั�วงอกดอง

ที�พกั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรอืเทยีบเทา่

รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรมที�พัก เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี

จากนั�นพาทา่นไปรูจั้กกบั สมนุไพรที�มชี ื�อเสยีงของประเทศเกาหลใีต ้Red Pine Oil หรอื
นํ�ามนัสนเข็มแดง ตามตําหรับยาโบราณสมยัราชวงศโ์ชซอน ที�ถกูบนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร ปัจจบุนัไดนํ้ามาสกดัดว้ยวธิทีี�ทนัสมยัดงึสรรพคณุที�ดทีี�สดุออกมาในรปูแบบที�ทาน
ไดง้า่ย และบํารงุสขุภาพไดด้ทีี�สดุ นํ�ามนัสนเข็มแดงมสีรรพคณุชว่ยในการทําความสะอาด
ระบบหลอดเลอืด เคลยีรห์ลอดเลอืดที�อดุตนั ลดคลอเลสเตอรอล ความดนั เบาหวาน
ป้องกนัเสน้เลอืด ตบี แตก ตนั อกีทั �งยงัชว่ยใหก้ารผอ่นคลาย หลบัสนทิมากขึ�น ผวิพรรณดู
มสีขุภาพด ีรับประทานเป็นประจํา รา่งกายแข็งแรงขึ�นตามลําดบั

พาทา่นนั�งรถไฟเที�ยวชมธรรมชาติ ECOLAND สดูอากาศบรสิทุธิ�
และรว่มกจิกรรมตามสถานตีา่งๆ ดา้นในถกูสรา้งอยูท่า่มกลางผนื
ป่าขนาดใหญ ่แบง่ออกเป็นหลายหลากโซน ไมว่า่จะเป็นทะเล
สาป ที�สามารถเดนิชมววิบนสะพานไม ้แตล่ะฤดจูะมดีอกไม ้และ
พันธุไ์มต้า่งๆออกสลบักนัใหท้า่นไดม้าเชคอนิกนัไดต้ลอดทั �งปี
เลย เดอืนธ.ค. - ม.ค. ฤดหูนาวจัด หมิะตก และดอกคามลิเลี
ยบาน เดอืนก.พ.-เม.ย ทุง่ดอกยแูชกต และมซีากรุะบานตอน
ปลายเดอืนมนีา เดอืนพ.ค-ก.ค. ชมทวิลปิ ดอกไฮเดรนเยยี และ
ลาเวนเดอร ์เดอืนส.ค.-ก.ย. ดอกSunpatein บาน ทุง่หญา้เขยีว

ชอุม่ เดอืนต.ค.-พ.ย. ทุง่หญา้สชีมพพูงิคม์ลูลี� และดอกหญา้ออกแซ

บรกิารทา่นดว้ย ทแวจพีลุแบ็ก เป็นการนําเนื�อหมหูมกักบัเครื�องปรงุรสสตูรพเิศษ กอ่นนําไปผัด
คลกุเคลา้พรอ้มผักและนํ�าซปุแบบขลกุขลกิ นักทอ่งเที�ยวนยิมรับประทานเพราะมรีสชาติ
กลมกลอ่มและเผ็ดเล็กนอ้ย คลา้ยหมผัูดพรกิแกงบา้นเรา เมื�อสกุรับประทานกบั ผักสด กมิจิ
เครื�องเคยีงตา่ง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษที�ขอแนะนําอยา่งยิ�ง

จากนั�นพาทา่นเยี�ยมชม หมูบ่า้นวฒันธรรม "ซองอบึ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) เป็นหมูบ่า้น

โบราณอายมุากกวา่ 300 ปี ที�ยงัมผีูค้นอาศยัอยูจ่รงิ เมื�อไปถงึจะมชีาวบา้นมาตอ้นรับและพา
เราเดนิชมวถิชีวีติตา่งๆ ในหมูบ่า้น พรอ้มถา่ยทอดเรื�องราวของคนที�นี�ใหฟั้งแบบสนุกสนาน
เราจะไดรู้จั้กรปูปั�นเทพพระเจา้ ทอลฮารบุงั ที�มอียูท่ั�วเกาะ บา้นที�สรา้งจากกอ้นหนิทั �งหลงั



แหลง่นํ�าจดืที�หายากมาก อาชพีหลกัของชาวเกาะ ความไมเ่ทา่เทยีมของหญงิชายในอดตี สตัวเ์ลี�ยงประจําเกาะ ไหหรอืโอง่
โบราณที�ไดม้ไีวห้มกักมิจ ิเหมอืนที�อื�นๆ และที�พลาดไมไ่ดส้นิคา้ Otop ของหมูบ่า้นที�มมีาชา้นาน เป็นที�เลื�องชื�อวา่มาเกาะ
เชจตูอ้งมาชมิ และชอ้ปสกัครั �ง นั�นกค็อืผลติภณัฑแ์คลเซยีมธรรมชาตจิากกระดกูมา้ และนํ�าหมกัเบอรร์ี�ป่า แบล็คราสเบอรี�
หรอืที�เรยีกนัวา่ Omija (โอมจิา) ถา้ไดด้ื�มจะสดชื�นมากๆ

จากนั�นนําทา่นชม ภเูขาไฟซองซาน อลิจลุบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรอืที�ถกูขนาน

นามวา่ “Sunrise Peak” มอีาย ุกวา่ 5000 ปี ที�นี�เป็นจดุชมพระอาทติยข์ึ�นที�สวยที�สดุ จงึเป็น
สถานที�โดง่ดงัที�ผูค้นมาขอพรและชมพระอาทติยข์ึ�น ป็นสถานที�ที�นักทอ่งเที�ยวจากทั�วทกุ
มมุโลกอยากมาสมัผัส จงึถกูยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยใ์หมท่างธรรมชาติ
ภเูขาไฟลกูนี�สงบลงเป็นที�เรยีบรอ้ย แตท่ิ�งความสมบรูณแ์ละสวยงามเอาไว ้โดยรปูทรงที�
กลมขนาดใหญเ่สน้ผา่นศนูยก์ลางประมาณ 600 เมตร มรีอยหยกัมองแลว้ลกัษณะเหมอืนท
รงมงกฏุเลย และเป็นการเชื�อมโยงกบัเกาะเชจแูบบธรรมชาต ิดว้ยธารลาวา ปัจจบุนัจงึ

สามารถไปเที�ยวจดุนี�ดว้ยรถยนต ์และใครที�อยากไดบ้รรยากาศปากปลอ่งภเูขาไฟ พรอ้มชมววิทวิทศันท์ี�สวยงาม ตอ้งเอาชนะ
ใจตวัเองดว้ยการเดนิขึ�นไปพชิติถงึยอดปากปลอ่ง ความสงูจากระดบันํ�าทะเล 182 เมตรเทา่นั�น

จากนั�นพาทา่นชมความงามที�แปลกตาของ ชายหาดโขดหนิ ควงัชกี ีจดุตรงนี�เป็นทางเชื�อม
ตอ่ไปยงัภเูขาไปซองซานอลิจบูง และเป็นมมุที�สามารถมองเห็นภเูขาไฟลกูนี�แบบเต็มๆ ถอื
เป็นววิที�สวยมาก และเมื�อเวลานํ�าลงจะมโีขดหมิโผลข่ึ�นมาพรอ้มตะไครส่เีขยีวสด ตดักบันํ�า
ทะเลที�ใสมาก เป็นความงามที�แปลกตา ทําใหนั้กทอ่งเที�ยวอดใจไมไ่ดท้ี�จะตอ้งแวะถา่ยรปู
กอ่นเดนิทางไปทอ่งเที�ยวซองซานอลิจบูงนั�นเอง

จากนั�นเดนิทางสูถ่นนชื�อดงัของเกาะเชจ ูสถานที�ชมเทศกาลดอกคาโนลาหรอืดอกยแูช
และซากรุะเกาหล ีเพราะในฤดใูบไมผ้ลถินนสายนี�จะบานสะพรั�งไปดว้ยดอกยแูชและดอก
ซากรุะเกาหล ีตลอดเสน้ทาง ถนนนกซาน เรยีงรายไปดว้ยตน้ซากรุะเกาหลสีชีมพอูอ่นเป็น
ฉากหลงั ตดักบัฉากหนา้เป็นทุง่ดอกยแูช ที�ปลกูอยูเ่รยีงรายตามถนน ยาวกวา่ 5 กโิลเมตร
สง่กลิ�นออ่นๆ หอมฟุ้งไปทั�วเกาะ จนทําใหต้ดิอนัดบัเป็น 1 ใน 100 ถนนที�สวยที�สดุใน
เกาหลี

หมายเหต ุ: ถนนคาชรีจีะพาเดนิทางไปชมในชว่งที�มซีากรุะเทา่น ั�น ขอสงวนสทิธิ�
จดัโปรแกรมตามบรษิทัเทา่น ั�น

พาทา่นลิ�มรสเมนูพเิศษ ซปุไกท่ะเลสวรรค์ ที�ผสมผสานความเป็นทอ้งทะเลของเกาะเชจ ูเขา้กบัเรื�อง
สขุภาพที�แข็งแรงนั�นกค็อืซปุไกนั่�นเอง เมนูนี�จงึเปรยีบดงัเมนูจากสวรรคเ์ลยทเีดยีว สว่นประกอบหลกัๆ
จะเป็นไกท่ี�ตม้ดว้ยสมนุไพรจนเปื�อย และเพิ�มซฟีู้ดตามฤดกูาลเขา้ไป ทําใหนํ้�าซปุอรอ่ย หวาน
กลมกลอ่มไมเ่หมอืนใคร เสริฟทา่นพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครื�องเคยีงตา่งๆ เชน่กมิจ ิสาหรา่ย หวัไช
เทา้

ที�พกั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรอืเทยีบเทา่



รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรมที�พัก เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี

พาทา่นเขา้ชมและเลอืกซื�อชดุเครื�องนอนเพื�อสขุภาพอนัดบัหนึ�งของประเทศเกาหลใีต ้Sesa

Living ที�ใชเ้สน้ใยในการถกัทอถงึ 15400 เสน้ กนัไรฝุ่ นได1้00% มกีารใชห้ยกในการทํา
เสน้ใย จงึมคีณุสมบตัใินเรื�องของการบําบดัขณะนอนหลบั ซึ�งเนื�อผา้จะมสีมัผัสที�นุ่ม ลื�น ไม่
มเีสยีงดงัเมื�อขยบัตวั และยงัปรับอณุหภมูทิี�คงที�ใหร้า่งกายขณะนอนหลบัพักผอ่นอกีดว้ย และ
โชวร์มูแหง่นี�สามารถคนืภาษีใหก้บันักทอ่งเที�ยวอกีดว้ย

พาทา่นไปถา่ยรปูกบัความสดใสของถนนสายรุง้บนเกาะเชจู เป็นถนนเลยีบชายทะเลดา้น
เหนอืของเกาะ เป็นไอเดยีศลิปะที�ดมีากๆ เพราะมกีารทาสบีนแทง่หนิที�เอาไวก้ั �นชายทะเล
แบบสลบัสแีนวสายรุง้ ยาวตลอดเสน้ทาง ทําใหเ้กดิสสีนัที�ดงึดดูใหใ้ครๆที�ผา่นไปมาตรงนี�อด
ไมไ่ด ้ที�จะแวะลงมาถา่ยรปูสรา้งสสีนั ไมว่า่จะเป็นแอคชั�นทา่งนั�ง ทา่เดนิ หรอืครเีอทแอค
ชั�นสนุกๆไดม้ากมาย

จากนั�นพาทา่นเดนิทางสู่ Supermarket หรอืที�นักทอ่งเที�ยวเรยีกกนัวา่ "รา้นละลายเงนิวอน"
ที�นี�มขีนม ของฝาก ของพื�นเมอืงเกาหลทีี�ข ึ�นชื�อ ใครๆมาตอ้งมตีดิไมต้ดิมอืกลบัไป อาทเิชน่
ขนมชื�อดงัตา่งๆ ชอ้คโกแลตหลายหลายรสชาต ิสาหรา่ยนานาชนดิ รามยอน กมิจ ิรวมไปถงึ
ของใชใ้นครัวเรอืน เชน่ กระทะ ตะเกยีบ ถว้ยขา้ว ซอสปรงุรส วุน้เสน้ รวมถงึของฝากของที�
ระลกึมใีหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อมากมาย เหมอืนเอาเงนิวอนมากละลายกนัอยา่งเพลดิเพลนิและไม่
ตอ้งกลวัวา่จะใสก่ระเป๋าไมพ่อ เพราะที�นี�พรอ้มบรกิารบรรจกุลอ่งตามเงื�อนไขของรา้นดว้ย

พาทา่นรับประทานเมนูทอ้งถิ�นประจําเกาะเชจู ชอ้ป-จัก-ปยอ-กกุ คอืตม้ซปุซี�โครงหม ูสมยั
กอ่นเกาะเชจเูลี�ยงหมแูทบจะทกุครัวเรอืน ซี�โครงของหมจูะถกูนํามาทําซปุ ดว้ยนําซ้ปุที�ไม่
เหมอืนใคร เพราะจะเป็นซปุขน้เหนยีวเล็กนอ้ย เพราะสตูรเฉพาะที�จะใสข่า้วเมมลิลงไปดว้ย
จงึมรีสชาตทิี�เขม้ขน้ เนื�อหมจูะนุ่ม รอ่นจากกระดกู ละมนุมากๆ เสรฟิทา่นพรอ้มขา้วสวย และ
เครื�องเคยีงตามฤดกูาล

พาทา่นทอ่งเที�ยวชายหาดขึ�นชื�อบนเกาะเชจ ู"อโีฮเทอ"ู นอกจากความสวยงามของทอ้ง
ทะเล คาเฟ่น่ารักๆตา่งๆแลว้ ยงัมสีญัลกัษณท์ี�มองลงมาจากเครื�องบนิจะเห็นทนัททีี�ถงึ
เกาะเชจ ูนั�นกค็อืประภาคารรปูมา้สขีาว และสแีดง มา้ถอืวา่เป็นสตัวป์ระจําเกาะเชจ ูและใครๆ
ที�มาเที�ยวกน็ยิมมาถา่ยรปูและเชคอนิกนัที�นี�เสมอ

พาทา่นชอ้ปปี�งสนิคา้ปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE เครื�องสําอางคเ์กาหลแีละตา่งประเทศ สนิคา้แบรนดเ์นม ราคาถกู



จากนั�นพาทกุทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปปิ� งในตวัเมอืงแหง่เกาะเชจู มโีซนใตด้นิ และโซนวอคกิ�งสตรที ซึ�งถอืวา่เป็นแหลง่
รวมสนิคา้ยอดฮติ ตดิเทรนด ์ไมว่า่จะเป็นแบรนดท์อ้งถิ�นเกาหล ีแบรนดส์ปอรต์กฬีาดงัๆ ทั �งแฟชั�นเสื�อผา้ หมวก กระเป๋า
รองเทา้ เครื�องสําอางค ์และยงัมสีตรทีฟู้ด ขนม คาเฟ่ตา่งๆอกีดว้ย

ถงึเวลาอนัสมควรพาทกุทา่นเดนิทางกลบัประเทศไทย โดยมเีจา้หนา้คอยดแูลขั �นตอนการเชคอนิ ตั�วเครื�องบนิ และอํานวย
ความสะดวก เพื�อสง่ทกุทา่นกลบัดว้ยความสวสัดภิาพ และความประทบัใจ

22.35 – 02.00 นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเที�ยวบนิที� 7C2243 ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ

อตัราคา่บรกิาร Special Package Spring 5วนั3คนื

พเีรยีตเดนิทาง
ราคาเร ิ�มตน้

(จาํนวน
จาํกดั)

ราคา
ปกติ

พกัเดี�ยว
เพิ�ม

มนีาคม : 6-10 19,999 24,999

6,000
.-

มนีาคม : 5-9, 7-11 20,499 25,499

มนีาคม : 4-8, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15,
12-16, 13-17
เมษายน : 23-27, 24-28,

20,999 25,999

มนีาคม :14-18 21,499 26,499

มนีาคม : 1-5, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22,
19-23, 20-24
เมษายน : 17-21, 18-22, 25-29

21,999 26,999

มนีาคม : 21-2 เม.ย. 22,499 23,499

มนีาคม : 22-26, 23-27, 24-28, 25-29,
26-30,27-31
เมษายน : 16-20, 19-23, 20-24, 21-25, 30-4
พ.ค.

22,999 27,999

มนีาคม : 28-1 เม.ย. 23,499 28,499

มนีาคม : 2-6, 3-7, 29-2 เม.ย., 30-3 เม.ย.,
31-4 เม.ย.
เมษายน : 1-5, 2-6, 3-7, 29-3 พ.ค.

23,999 28,999

เมษายน : 4-8 24,499 29,499



เมษายน : 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13,
26-30

24,999 29,999

เมษายน : 10-14,15-19 25,999 30,999

เมษายน : 27-1, 28-2 พ.ค. 26,999 31,999

เมษายน : 14-18 27,999 32,999

เมษายน : 11-15 28,999 33,999

เมษายน : 13-17 29,999 34,999

เมษายน : 12-16 30,999 35,999

ทารก ( ไมเ่กนิ 2 ปี) = 5,000.-      จอยกรุป๊ (ไมใ่ชต้ ั�วเครื�อง)
=7,000.-

ราคาเร ิ�มตน้/ราคาโปรโมชนัมจีาํนวนจาํกดั ปรบัราคาขึ�นเมื�อถกู
จองเต็ม

เนื�องจากทางแลนดเ์กาหล ีไดรั้บแจง้เตอืนหลายครั�งจากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้และจากสายการบนิ เรื�องผู ้
แอบแฝงมาเป็นนักทอ่งเที�ยว แตไ่ปดว้ยวตัถปุระสงคอ์ื�น เชน่ ไปทํางาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันั�นโปรแกรม JEJU ทางแลน

ดเ์กาหลจํีาเป็นตอ้งเกบ็คา่ประกนัเพื�อใหล้กูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นั�น เป็นจํานวนเงนิ (10,000 บาท / 350,000
won) หากลกูคา้เป็นนักทอ่งเที�ยวจรงิๆ เดนิทางทอ่งเที�ยวพรอ้มกรุป๊และกลบัพรอ้มกรุป๊ตามโปรแกรมที�กําหนด สามารถขอรับ

เงนิประกนันี�คนืเต็มจํานวน ดงันั�นจงึใครข่อความรว่มมอืจากลกูคา้ปฎบิตัติามเงื�อนไขดงักลา่ว
(ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิประกนักรณีลกุคา้ไมผ่า่นกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื กรมแรงงานทั �งที�ประเทศไทยและประเทศเกาหลี

ใต)้
หากทา่นถกูเจา้หนา้ที�ตม.เกาหล ีกกัตวัไมใ่หเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นในระหวา่งถกูกกัตวัและสง่ตวักลบัประเทศ

ไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้าํระเองทั �งหมด

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไข
1. การสาํรองที�น ั�ง

● สามารถจองดว้ยตนเองผา่นระบบ โดยเลอืกวนัเดนิทาง จํานวนผูเ้ดนิทาง ประเภทหอ้งพักใหถ้กูตอ้ง
● หลงัจากนั�นเจา้หนา้ที�จะสง่ Invoice ใหท้า่น หากไมม่กีารชาํระตามดวิเดท การจองจะถกูยกเลกิอตัโินมตั ิและเมื�อจอง

ใหมไ่มม่ทีี�นั�ง หรอืราคาปรับขึ�น จะไมส่ามารถใชข้อ้มลูการจองเดมิได ้
● การมดัจํา ชาํรที�นั�งละ 5000 บาท และชาํระสว่นที�เหลอื กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั หรอืตามดวิเดทของ Invoice

(สําหรับราคาปกต)ิ
● กรณีราคาโปรโมชั�นพเิศษ จองกอ่นเดนิทางตํ�ากวา่ 15 วนั ชว่งเทศกาล หยดุยาว ตอ้งชาํระเต็มจํานวนเทา่นั�น



● สําหรับกรุป๊เหมา ไมส่ามารถใชร้าคาโปรโมชั�นได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ที�ออกบคุกิ�งใหเ้ทา่นั�น
● หากไมช่าํระสว่นที�เหลอืตามกําหนด ที�นั�งจะถกูยกเลกิ และไมส่ามารถขอรฟัีนเงนิมดัจําคนืไดท้กุกรณี
● หลงัจากชาํระเงนิ มดัจํา/ชาํระเต็มจํานวน ทา่นตอ้งกรอกขอ้มลูผูเ้ดนิทางเป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอรต์ดว้ยตน

เองใหถ้กูตอ้ง หากระบบออกตั�วแลว้ การแกไ้ขจะมคีา่ใชจ้า่ยจากสายการบนิ
● การเดนิทางเขา้เกาหล ีหากไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไมส่ามารถรฟัีนไดท้กุกรณี
● ราคานี�สําหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นั�น หากเป็นตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม 3000 บาท และตอ้งทําตามเงื�อนไขการเขา้

ประเทศเกาหลใีต ้

2. การยกเลกิการเดนิทาง
● ยกเลกิการจองไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวนัเดนิทาง Refund ได ้100% ของยอดที�ชาํระแลว้
● ยกเลกิการจองไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั กอ่นวนัเดนิทาง Refund ได ้50% ของยอดที�ชาํระแลว้
● ยกเลกิการจองนอ้ยกวา่ 15 วนั กอ่นวนัเดนิทาง ไมส่ามารถ Refund ได ้
● ยกเลกิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ ภยัธรรมชาต ิโรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ตห่กัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ ๆ
● ราคาโปรโมชั�น/แคมเปญ/อเีวน้ทต์า่งๆ ไมส่ามารถยกเลกิ/Refund ไดท้กุกรณี
● ชว่งเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไมส่ามารถยกเลกิ/เปลี�ยนชื�อ/Refund ไดท้กุกรณี

ราคานี�รวม
● คา่ตั�วเครื�องบนิ ตามที�ระบใุนรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ
● คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที�มี
● คา่อาหารทกุมื�อ ตามที�ระบใุนรายการ / คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ
● คา่ที�พักระดบัมาตรฐาน จํานวนคนืตามระบใุนโปรแกรม (หอ้งพัก2-3ทา่น)
● คา่ที�พักระดบัมาตรฐาน 3 คนื (พักหอ้งละ 2-3ทา่น) *พักเดี�ยวจะม ีSingle Charge
● คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ / คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก.
● คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง นําทา่นทอ่งเที�ยวตลอดรายการในตา่งประเทศ (ขอสงวนสทิธิ�หวัหนา้ทวัรไ์มบ่นิขึ�นไป

พรอ้มกรุป๊ทวัร)์
● คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์

ราคานี�ไมร่วม
● คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว (ผูเ้ดนิทางตอ้งยื�นดว้ยตนเองเทา่นั�น)

● คา่บรกิาร (Service Charge) 1,500 บาท
● คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�เกนิจากสายการบนิกําหนด (15-20กก)
● คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่มนิบิารโ์รงแรม, คา่ซกัรดี, คา่อาหารและเครื�องดื�มนอกเหนอื

รายการทวัร์
● คา่รถ คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที�กําหนดเทา่นั�น หากขึ�นไมท่นัตอ้งรับผดิชอบคา่เดนิทางตาม

คณะดว้ยตนเอง)
● คา่อาหารตามหลกัศาสนาที�นอกเหนอืรายการทวัร ์(ลกูคา้ตอ้งเตรยีมมาเอง)
● คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรปูแบบ)
● คา่ปรับ หรอืคา่ธรรมเนยีมหากไมส่ามารถผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง
● คา่ตรวจโควดิทกุที� หากมทีา่นชาํระเอง

1. การผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง
● หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหล ีไมส่ามารถ Refund ไดท้กุกรณี
● เพื�อเป็นการคดักรองตามคําขอความรว่มมอืจากแลนดเ์กาหล ีที�ถกูตกัเตอืนจากกองตรวจคนเขา้เมอืงเกาหลใีตเ้รื�องผู ้

แอบแฝงมาเป็นนักทอ่งเที�ยว แตไ่ดห้ลบหนไีปดว้ยจดุประสงคอ์ื�น เชน่ไปทํางาน แรงงานผดิกฏหมาย จงึจะมกีารสุม่
ตรวจและเกบ็เงนิประกนัการเดนิทางวา่ผูเ้ดนิทางตอ้งไปทอ่งเที�ยวพรอ้มคณะและเดนิทางกลบัประเทศไทยพรอ้มคณะ
เทา่นั�น เป็นจํานวนเงนิ 10,000 บาท หรอื 350,000 วอน หากผูเ้ดนิทางไป-กลบัถกูตอ้งตามเงื�อนไข จะไดรั้บเงนิประกนั



คนืเต็มจํานวนทนัท ีแตห่ากผูเ้ดนิทางผดิตอ่เงื�อนไข หรอืไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งไทย-เกาหล ีจะถกูรบิเงนิ
ประกนัเต็มจํานวนเพื�อนํามาชาํระคา่ปรับ คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น ดงันั�นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืไดท้กุกรณี

● หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมอืงเกาหลใีต ้บรษัิทไมม่อํีานาจใดๆ หรอืสว่นเกี�ยวขอ้งใดๆ ผูเ้ดนิทางตอ้งจัดการ
เอกสารสว่นตวั เที�ยวบนิ และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆที�เกดิขึ�นเองทั �งหมด

2. หมายเหตุ
กรณุาอา่นและทาํความเขา้ใจขอ้ตกลงดา้นลา่งโดยละเอยีดกอ่น

ทาํการจองทกุคร ั�ง
1. หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน (หากหนังสอืเดนิทางเหลอืนอ้ยกวา่ 6 เดอืนทําใหไ้มส่ามารถ

เดนิทางได ้อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทและไมส่ามารถ Refund คา่ทวัรไ์ด)้
2. การเดนิทางตอ้งมผีูเ้ดนิทาง ขั �นตํ�า 20 ทา่น (ผูใ้หญ)่ หากจํานวนไมค่รบจะถกูยกเลกิ และแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่ง

นอ้ย 5 วนั สามารถ Refundไดเ้ต็มจํานวน สําหรับกรุป๊เหมา ไมส่ามารถใชร้าคาโปรโมชั�นได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ที�ออกบคุ
กิ�งใหเ้ทา่นั�น

3. บรษัิทมสีทิธิ�ในการ ปรับเปลี�ยนเที�ยวบนิ เสน้ทางบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเที�ยว ไดต้ามความเหมาะสม
โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั

4. บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิทั �งไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมื�อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้

6. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี�เกดิจาก ความ
ประมาทของตวันักทอ่งเที�ยวเอง

7. ตั�วเครื�องบนิเป็นตั�วราคาพเิศษ กรณีที�ทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะทั �งขาไป-ขากลบั ไมว่า่จากเหตใุดๆ ไมส่ามารถ
เปลี�ยนแปลงวนั/ชื�อ หรอืยกเลกิคนืเงนิได ้

8. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่
จลาจล ภยัธรรมชาต ิและโรคระบาด หรอืกรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืง
หรอืเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั �งจากไทยและตา่งประเทศซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ

9. คา่เดนิทางภายในประเทศไทย อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท ไมส่ามารถนํามาเรยีกรอ้งคนืไดท้กุกรณี
10. ขอสงวนสทิธิ�หอ้งพักสําหรับผูท้ี�ไมเ่ดนิทาง ไมส่ามารถ Refund หรอืใหผู้อ้ ื�นใชส้ทิธิ�แทนไดท้กุกรณี
11. หอ้งพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ�งบรษัิทไมส่ามารถการันต ีทําไดเ้พยีงรเีควสใหไ้ดเ้ทา่นั�น

ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจั้ดการให ้
12. มคัคเุทศก ์พนักงาน หวัหนา้ทวัร ์ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิททั �งสิ�น เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นั�น
13. ทางคณะทวัรไ์มม่อํีานาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมอืง และทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางจากสนามบนิหลงั

เวลาเครื�องลงประมาณ 1 ชั�วโมง หากทา่นไมม่าแสดงตนถอืวา่สละสทิธิ�ในการรว่มเดนิทาง หากทา่นลา่ชา้ในการผา่น
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ตอ้งรับผดิชอบการเดนิทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรอืรี
ฟันคา่ทวัร/์คา่อาหารที�ไมไ่ดเ้ขา้รว่มกบัทางทวัรท์กุกรณี

14. หากทา่นมคีวามประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์อ่งเที�ยว ตอ้งยนิยอมใหท้างแลนดป์รับ 5,000 บาทตอ่วนั เพื�อรักษา
ตั�วขากลบั มเิชน่นั�นถอืวา่ทา่นสละสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางทนัท ีและไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืไดภ้ายหลงั

15. ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามที�โปรแกรมกําหนด ตอ้งยนิยอมใหท้างแลนดป์รับรา้นละ 3,000 บาท เพื�อ
ความเป็นระบบ และถกูตอ้งตามเงื�อนไขทอ่งเที�ยวที�ทา่นไดซ้ื�อมา

เมื�อทา่นตกลงจองชาํระเงนิไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯ
จะถอืวา่ทา่นไดย้นิยอม และยอมรับในขอ้กําหนด เงื�อนไข และขอ้

ตกลงตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั �งหมด




