
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง  

ชายหาดวอลจองร ี– ถ ้ามนัจงักลุ - โขดหนิหวัมงักร ยงดอูมั – ถนนสายรุง้เชจ ู

ถนนกงัหนัชนิซางวนิดม์ลิ – ไรช่าเขยีวโอซุลลอ็ค – แหลมซงอคัซาน - แหลมหวัมงักร ยงมอร ี- วดัซนับงั โพมุนซา 

นัง่รถไฟเทีย่ว ECOLAND – ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง -หมู่บา้นวฒันธรรมซองอบึ - ภูเขาไฟซองซาน อลิจุลบง – แหลมซอพจโีกจ ี



 

 

วดัชอนวงัซา - ศนูยแ์สดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING – ซุปเปอรม์ารเ์กต็ - รา้นคา้ปลอดภาษ ีLOTTE DUTY FREE 

ชายหาดอโีฮเทอ ู- ชอ้ปป้ิงในดาวน์ทาวน์ 

 

 

จดุนดัพบแรกสนามบินสวุรรณภมูิ เป็นสนามบินนานาชาติประจ าประเทศไทย เวลานดั

หมาย : 23:30 เที่ยวบิน : 7C2244 

เที่ยวบินออกเดินทางจากสนามบนินานาชาติสวุรรณภมูิ เวลา : 02.25-09.55 เที่ยวบิน : 

7C2244 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6ชัว่โมง 

 

 

พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจูอินเตอร์เนชัน่แนลแอร์พอร์ต หลงัจากผ่านด่านตรวจคน

เข้าเมือง รับกระเป๋าที่สายพาน ออกมาพบกบัผู้น าทวัร์เพื่อท าการยืนยนัตวัตนการเข้า

ร่วมทวัร์ และเตรียมตวับริเวณจดุนดัพบเพื่อออกเดินทางทอ่งเที่ยวพร้อมกนั 

 

 

พาทา่นรับประทานเมนขูึน้ช่ือประจ าเกาะเชจ ูJeon Bok Juk หรือโจ๊กหอยเป๋าฮือ้  ที่โด่ง

ดงัแบบใครที่มาเที่ยวเชจตู้องลองมาลิม้รสให้ได้ และที่ส าคญันอกจากความอร่อยของตวั

ข้าวโจ๊กที่ถกูปรุงเป็นพิเศษแล้ว ยงัมหีอยเป๋าฮือ้จากท้องทะเลเกาะเชจ ูมาเป็นชิน้พอดีค า

แบบน่ารับประทานมากๆ เมนนูีบ้อกเลยว่านอกจากอร่อยแล้วยงัได้ประโยชน์ เพิ่มก าลงั

วงัชาอีกด้วย 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ชายหาดวอลจองรี Woljeongri Beach ชายหาดสุตชิคบน

เกาะเชจ ูที่เป็นรูปโค้งทรงเสีย้วพระจนัทร์ ทรายสีขาวละเอียดตดักบัน า้ทะเลสีมรกต ลม

พดัเย็นสบายตลอดทัง้ปี ตลอดเส้นถนนจะมีร้านคาเฟ่เก๋ๆ ท่ีนกัทอ่งเที่ยวนิยมมาเชคอิน 

ดื่มกาแฟ เบเกอร่ีอร่อยๆ หลายร้านมาก ทุกร้านจะมีรูปแบบสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ให้

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      ชายหาดวอลจองรี – ถ า้มนัจงักลุ - โขดหินหวัมงักร ยงดอูมั – ถนนสายรุง้เชจ ู
 



 

 

ความรู้สกึคล้ายการเที่ยวทะเลทางยโุรป และช่วงหน้าร้อนก็เป็นที่นิยมของกลุม่รักกีฬาทางน า้ เซิร์ฟต่างๆ ด้วย หนึ่งสิง่ที่ทกุคน

พลาดไม่ได้กบัการมาเที่ยวที่ชายหาดวอลจองรีนี ้คือการนัง่ถ่ายรูปบนเก้าอีห้ลากสี ที่ตัง้เรียงราย หนัหน้าออกสูท่ะเล ชิว ชิค 

ถกูใจวยัรุ่นมาก 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  ถ า้มนัจงักุล เป็นถ า้ลาวาที่ยาวเป็นอนัดบัท่ี 12ของโลก 8.9

กิโล ซึง่ถ า้แหง่นีเ้คยเป็นชอ่งธารลาวาใน สมยั การระเบิดของภเูขาไปฮนัลาซาน ที่เป็น

ต้นก าเนิดของเกาะเชจู มีอาย ุ2-3แสนปี มีคุณค่าทางประวตัิศาสตร์ และภมูิศาสตร์

เป็นอย่างมาก ซึ่งเมื่อธารลาวาแห่งนี ้เย็นตัวลงก็ท าให้เกิดลวดลาย ความสวยงาม

ภายในถ า้ที่หาดูได้ยาก เช่นดอกไม้ลาวา แท่งลาวา สะพานลาวา เรือลาวา ปะการัง

ลาวา และรูปร่างแปลกตาอีกมากมาย การเข้าไปเยี่ยมชมก็สะดวกสบายเพราะทางอทุยานได้จดัเส้นทางการเข้าชม และมีแสง

ไฟสอ่งให้เราได้เห็นอยา่งชดัเจน 

จากนัน้พาท่านเที่ยวชมโขดหินหวัมงักร ยงดอูมั Yongduam Rock ไฮไลท์อีกหนึ่งที่

ของเกาะเชจ ูเพราะความมหศัจรรย์ของธรรมชาติ ทัง้คลืน่ ลม ทะเล เซาะให้โขดหินนี ้

มีรูปร่างลกัษณะแปลกตา มองแล้วคล้ายกับหัวของมังกร ซึ่งมังกรถือเป็นเทพเจ้า 

ความยิ่งใหญ่ ความมงคล และเป็นสญัลักษณ์ของกษัตริย์เลยก็ว่าได้ จึงท าให้มีผู้คน

แวะเวียนมาชมความมหศัจรรย์นีก้ันเยอะมาก กลายเป็นสถานที่ยอดฮิตทนัที และ

บริเวณนีย้งัมีวิวทิวทศัน์ของท้องทะเลฝ่ังบนสดุของเกาะหนัหน้าไปยงัฝ่ังแผ่นดินใหญ่

ของเกาหลีใต้ วิวแบบพาโนรามา สดุลกูหลูกูตา หากโชคดีก็จะได้เห็นทุ่นสีส้มเร่ืองแสงลอยอยู่กลางทะเล นัน่คือแฮนยอก าลงั

ด าน า้ ปัจจบุนัยงัมีให้เห็นอยูป่ระปราย ได้มาเยือนที่น่ีจะโชคดีเพราะถกูจดัให้เป็นฮวงจุ้ยมงักร 

พาท่านไปถ่ายรูปกับความสดใสของถนนสายรุ้งบนเกาะเชจู เป็นถนนเลียบ

ชายทะเลด้านเหนือของเกาะ เป็นไอเดียศิลปะท่ีดีมากๆ เพราะมีการทาสบีนแทง่หิน

ที่เอาไว้กัน้ชายทะเลแบบสลบัสีแนวสายรุ้ง ยาวตลอดเส้นทาง ท าให้เกิดสีสนัที่

ดึงดูดให้ใครๆที่ผ่านไปมาตรงนีอ้ดไม่ได้ ที่จะแวะลงมาถ่ายรูปสร้างสีสนั ไม่ว่าจะ

เป็นแอคชัน่ทา่งนัง่ ทา่เดิน หรือครีเอทแอคชัน่สนกุๆได้มากมาย 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

พร้อมเสริฟด้วยเมน ูเทจี ยงันยอม คลับี ้อาหารเกาหลีแบบปิง้ย่างที่มีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการ

น าเนื อ้หมูส่วนซี่โครงมาหมักกับเคร่ืองปรุงจนเนื อ้นุ่ม เสิร์ฟให้ท่านได้ย่างสดๆ ร้อนๆ ร่วม

รับประทานด้วยกัน วิธีการทานให้ได้อรรสรส ต้องตดัหมูเป็นชิน้ๆ น าผกัสด กระเทียม กิมจิ และ

เคร่ืองเคียงตา่งๆ มาหอ่รวมกนั รับประทานค าโตๆแบบสไตล์คนเกาหล ีหรือทานกบัข้าวสวยร้อนๆที่

เรามีเสริฟให้ไมอ่ัน้ก็ได้เช่นกนั 

 

ที่พกั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี ให้ท่านเลือกรับประทานในห้องอาหารที่ สะอาด 

บรรยากาศดี พร้อมออกเดินทางทอ่งเที่ยวตอ่ 

พาท่านสมัผสัความอลงัการของกงัหนัลมขนาดใหญ่ริมชายทะเลบนเกาะเชจู  ถนนกงัหนั

ชินซางวินด์มิล (SINCHANG WINDMILL COASTAL ROAD) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสญัลกัษณื

ที่นี่ เพราะเกาะเชจูจะมีลมพดัตลอดทัง้ปี จึงเหมาะแก่การผลิดกระแสไฟด้วยพลงังานลม 

ท าให้เกิดความสวยงามของกงัหนัสีขาวที่เรียงรายเลียบชายฝ่ังทะเล ตดักับน า้ทะเลสีฟ้า

คราม และยงัมีสะพานเช่ือมต่อถึงกนัให้นกัทอ่งเที่ยวได้เดินเลน่ถ่ายรูปชมความงดงามกนั

ด้วย หากช่วงที่น า้ทะเลขึน้ ก็จะได้เห็นบรรยากาศที่ได้เดนิลยุน า้ทะเลชิวๆ ได้ฟิลเหมือนเดนิ

บนน า้ทะเลไปดกูงัหนัลมใกล้ๆ 

 

พาท่านเดินทางสู ่ไร่ชาเขียวโอซุลลอ็ค ขึน้ช่ือที่สดุแหง่เกาะเชจู O'Sulloc ซึ่งจะแบง่เป็นโซนไร่ชากลางแจ้ง และโซนพิพิธภณัฑ์

ที่มีการจดัแสดงเร่ืองราวของชา ร้านคาเฟ่ และร้านขายของฝาก ซึง่ทา่นสามารถ

เยี่ยมชมได้ทกุๆโซน เกาะเชจูเป็นดินแดนที่ได้รับของขวญัจากธรรมชาติ ปลกูชา

วนัท่ีสามของการเดินทาง      ถนนกงัหนัชินซางวินดมิ์ล – ไรช่าเขียวโอซุลลอ็ค – แหลมซงอคัซาน –  
                                                แหลมหวัมงักร ยงมอรี - วดัซนับงั โพมุนซา 

 



 

 

เขียวได้คณุภาพสงู ผสมผสานกบันวตักรรมสมยัใหม่ จนท าให้ชาที่น่ีสง่ออกไปขายทัว่โลก นกัทอ่งเที่ยวทัง้เกาหลแีละตา่งชาติ

มกัมีจุดมุ่งหมายที่จะมาลิม้รสความอร่อยของชาที่มีรสชาติเป็นเอกลกัษณ์ถึงแหล่งผลิต โดยเฉพาะไอศรีมชาเขียว เค้กโรล 

เคร่ืองดื่มชาเขียวทัง้ร้อนและเย็น รับประกนัความฟินไปตามๆกนั สว่นใครที่เน้นการชมวิวถ่ายรูป สวยทกุมมุจนกดชตัเตอร์รัวๆ

แนน่อน ไมว่า่จะเป็นโซนไร่ชา หรือขึน้ไปจดุชมวิวด้านบนสดุของพิพิธภณัฑ์ ก็จะเหน็ความยิ่งใหญ่อลงัการของไร่ชาที่น่ี 

พาท่านเดินทางสู ่ซองอคัซาน(SONG AK SAN) หรือที่เรียกกันว่า “แหลมซองอคัซาน” เป็น

ภเูขามีแหลมทอดยาวออกสูท้่องทะเล พร้อมประวิติศาสตร์เก่ียวกบัสงครามในสมยัอดีต ที่มี

การให้ชาวบ้านเกาะเชจูมาเจาะอโุมงค์เพื่อเก็บยทุโธปกรณ์ต่างๆ ปัจจุบนัยงัเป็นอโุมงค์บ้าง 

บางอนัก็ถล่มลงมาแล้ว แต่ด้วยความสวยงามของบริเวณนี ้จึงถกูเลือกให้เป็นฉากถ่ายท าซี

รีย์สดุฮิตที่ดงัทัว่โลก “แดจงักึม” นัน่เอง เมื่อมาเที่ยวที่น่ีแนะน าให้ลงไปถ่ายรูปบริเวณทา่เรือที่

มีหินรูปทรงแปลกตา และชายหาดหินทรายที่มีสีด าสนิท จนหลายคนเรียกทะเลบริเวณนีว้่า 

ทะเลสีด า และที่พลาดไม่ได้ต้องไปอุดหนุน อาหารทะเลที่งมขึน้มาสดๆ อาทิ หอยเป๋าฮือ้ 

ปลงิทะเล โดยชาวบ้านกลุม่หญิงประดาน า้ หรือ แฮนยอ ถาัโชคดีก็อาจจะได้เห็นการด าทะเลของปา้ๆบริเวณนัน้ด้วย 

 พร้อมเสริฟด้วยเมนู   Jeju Fish Grill  เกาะเชจู ขึน้ช่ือเร่ืองปลาซาบะอร่อยทึ่สุดอยู่แล้ว เราจึง

อยากให้ท่านได้ลิม้ลองเมนู ปลาซาบะย่าง เนื อ้แน่นๆและสดมาก ย่างร้อนๆหนังกรอบๆ 

รับประทานแบบฉบับเกาหลี โดยน าเนือ้ปลาห่อผัก และเคร่ืองเคียงต่างๆ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ 

อร่อยจนต้องร้องว้าวเลยทีเดียว 

 

พาทา่นเที่ยวชมความมหศัจรรย์ของธรรมชาติ  แหลมหวัมงักร ยงมอรี ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเกาะเชจ ูก็คือแหลมโขดหิน

ที่มีลวดลายเป็นแนวยาวสลบัซบัซ้อนกนั แบบสวยงาม ไม่เหมือนใคร และที่แหง่นีต้าม

จินตนาการของคนสมยัก่อนมองว่ามีความเหมือนกับมังกรที่ก าลงัจะกระโจนลงน า้

ทะเล จึงตัง้ช่ือว่า "ยงมอรี" ท่ีแปลว่าหวัมงักรนัน่เอง และนอกจากท่านจะได้ชมความ

สวยของโขดหินแล้ว ยงัมีพิพิธภณัฑ์เรือที่บอกเลา่เร่ืองราวของ Hendrick Hamel เป็น

ชาว Netherlands ที่มาติดอยู่เกาะเชจู เมื่อได้กลบัไป จึงได้เขียนหนงัสือบนัทกึความ

ประทบัใจที่มีของเกาะเชจนูัน่เอง 

จากนัน้พาท่านแวะเยี่ยมชม และนมัสการพระใหญ่ ณ วดัซันบังโพมุนซา วดัแห่งนีต้ัง้อยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล 

ภายในวดัประดิษฐานพระพทุธรูปองค์ใหญ่สีทองถือถ้วยโอสถ ผู้คนนิยมมาขอพรเร่ือง

ของสุขภาพ และความร ่ารวยเงินทอง โดยนิยมท าบุญด้วยการถวายข้าวสาร เทียน 



 

 

พร้อมทัง้การหมุนระฆังทองค ารอบฐานองค์พระเพื่อความเป็นศิริมงคลอีกด้วย ซึ่งมีความศกัดิ์สิทธ์ิและเป็นท่ีเลื่อมใสของ

ชาวบ้านบนเกาะเชจูมายาวนาน นอกจากนัน้รูปปัน้พระแม่กวนอิมซึ่งหนัหน้าออกสูท่ะเล ยงัเป็นอีกหนึ่งศรัทธาของผู้ที่ นบัถือ 

นิยมน าน า้บริสทุธ์มาถวาย เพื่อความอดุมสมบรูณ์ของชีวิต ไมใ่ช่แคช่าวพทุธเท่านัน้ที่นิยมมาเยี่ยมชมที่วดัแห่งนี  ้เพราะความ

สงบ และวิวทิวทศัน์ที่สวยงาม มองเห็นท้องทะเลแบบพาโนรามา่ จึงกลายเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีที่ต้องมาเยือนสกัครัง้เมื่อมาเที่ยว

เกาะเชจ ู

สุดพิ เศ ษ  พ าท่ าน ล ง เรือ ค รูซ ล า ให ญ่ SANBANGSAN CRUISE UNESCO 

GEOPARK  ล่องชมความงามของชายฝ่ังเกาะเชจู ที่ ได้ขึน้ทะเบียนมรดกโลก 

นอกจากท่านจะได้ชมท้องทะเลอนัสวยงามแล้ว ท่านจะได้ชมความมหศัจรรย์ของ

ธรรมชาติ ที่นี่เกิดจากการระเบิดของลาวาใต้ท้องทะเล จนก าเนิดเป็นเกาะขนาด

ใหญ่ บริเวณนีเ้ป็นลกัษณะแหลมที่ยื่นออกมาทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของเกาะ 

ชายฝ่ังตรงนีไ้ด้ถกูคลืน่ลม เซาะผ่านกินเวลาหลกัแสนๆปี จนเกิดหิน หน้าผา รูปร่าง 

และลวดลายแปลกตา สวยงามแบบธรรมชาติรังสรรค์ขึน้มาให้เราได้ชมกนั 

 

 พร้อมเสริฟด้วยเมน ูพลโุกกิ สว่นผสมของเมนนูี ้คือหมหูมกัชิน้บางๆ ผกัต่างๆ ตามฤดกูาล เช่น

กะหล ่าปลี ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ดและใส่วุ้นเส้นเกาหลี ที่มีความเหนียวนุ่ม เสิร์ฟใน

หม้อไฟร้อนๆ หมจูะมีความนุ่มมาก และน า้ซุปจะหอมหวาน เสริฟพร้อมกบัข้าวสวยร้อนๆ ทานคู่

กบัเคร่ืองเคียงตา่งๆที่ร้านจะน าเสนอ เช่น กิมจิ สาหร่าย หวัไชเท้าดอง ถัว่งอกดอง 

ที่พกั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี ให้ท่านเลือกรับประทานในห้องอาหารที่ สะอาด 

บรรยากาศดี พร้อมออกเดินทางทอ่งเที่ยวตอ่ 

พาท่านนัง่รถไฟเที่ยวชมธรรมชาติ ECOLAND สูดอากาศบริสุทธ์ิ และร่วมกิจกรรม

ตามสถานีต่างๆ ด้านในถูกสร้างอยู่ท่ามกลางผืนป่าขนาดใหญ่  แบ่งออกเป็น

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      นัง่รถไฟเท่ียว ECOLAND – ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง -หมูบ่้านวฒันธรรมซองอึบ –  
                                           ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง – แหลมซอพจีโกจี 

 



 

 

หลายหลากโซน ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาป ท่ีสามารถเดินชมวิวบนสะพานไม้ แต่ละฤดจูะมีดอกไม้ และพนัธุ์ไม้ต่างๆออกสลบักนั

ให้ท่านได้มาเชคอินกันได้ตลอดทัง้ปีเลย เดือนธ.ค. - ม.ค. ฤดูหนาวจัด หิมะตก และดอกคามิลเลียบาน เดือนก.พ.-เม.ย ทุ่ง

ดอกยแูชกต และมีซากรุะบานตอนปลายเดือนมีนา เดือนพ.ค-ก.ค. ชมทิวลิป ดอกไฮเดรนเยีย และลาเวนเดอร์ เดือนส.ค.-ก.ย. 

ดอกSunpatein บาน ทุง่หญ้าเขียวชอุม่ เดือนต.ค.-พ.ย. ทุง่หญ้าสชีมพพูิงค์มลูลี ่และดอกหญ้าออกแซ 

จากนัน้พาท่านไปรู้จักกับ สมุนไพรที่มีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีใต้ Red Pine Oil 

หรือ น า้มนัสนเข็มแดง ตามต าหรับยาโบราณสมยัราชวงศ์โชซอน ที่ถกูบนัทกึไว้เป็นลาย

ลกัษณ์อักษร ปัจจุบันได้น ามาสกัดด้วยวิธีที่ทันสมัยดึงสรรพคุณที่ดีที่สุดออกมาใน

รูปแบบท่ีทานได้ง่าย และบ ารุงสขุภาพได้ดีที่สดุ น า้มนัสนเข็มแดงมีสรรพคณุช่วยในการ

ท าความสะอาดระบบหลอดเลอืด เคลยีร์หลอดเลอืดที่อดุตนั ลดคลอเลสเตอรอล ความ

ดนั เบาหวาน ป้องกนัเส้นเลือด ตีบ แตก ตนั อีกทัง้ยงัช่วยให้การผ่อนคลาย หลบัสนิท

มากขึน้ ผิวพรรณดมูีสขุภาพดี รับประทานเป็นประจ า ร่างกายแข็งแรงขึน้ตามล าดบั 

 

พาท่านรับประทานเมนูท้องถ่ินประจ าเกาะเชจู ช้อป-จัก-ปยอ-กุก คือต้มซุปซี่โครงหมู สมัยก่อน

เกาะเชจูเลีย้งหมแูทบจะทกุครัวเรือน ซี่โครงของหมจูะถูกน ามาท าซุป ด้วยน า้ซุ้ปที่ไม่เหมือนใคร 

เพราะจะเป็นซุปข้นเหนียวเลก็น้อย เพราะสตูรเฉพาะที่จะใสข้่าวเมมิลลงไปด้วย จึงมีรสชาติที่เข้มข้น 

เนือ้หมจูะนุม่ ร่อนจากกระดกู ละมนุมากๆ เสริฟทา่นพร้อมข้าวสวย และเคร่ืองเคียงตามฤดกูาล 

จากนัน้พาทา่นเยี่ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) เป็นหมู่บ้านโบราณอายมุากกว่า 300 ปี 

ที่ยงัมีผู้คนอาศยัอยู่จริง เมื่อไปถึงจะมีชาวบ้านมาต้อนรับและพาเราเดินชมวิถีชีวิตต่างๆ 

ในหมู่บ้าน พร้อมถ่ายทอดเร่ืองราวของคนที่นี่ให้ฟังแบบสนุกสนาน เราจะได้รู้จักรูปปัน้

เทพพระเจ้า ทอลฮารุบงั ที่มีอยู่ทัว่เกาะ บ้านที่สร้างจากก้อนหินทัง้หลงั แหลง่น า้จืดที่หา

ยากมาก อาชีพหลกัของชาวเกาะ ความไมเ่ทา่เทียมของหญิงชายในอดตี สตัว์เลีย้งประจ า

เกาะ ไหหรือโอ่งโบราณที่ได้มีไว้หมกักิมจิ เหมือนที่อื่นๆ และที่พลาดไม่ได้สินค้า Otop 

ของหมูบ้่านท่ีมีมาช้านาน เป็นท่ีเลือ่งช่ือวา่มาเกาะเชจตู้องมาชิม และช้อปสกัครัง้ นัน่ก็คือ

ผลิตภณัฑ์แคลเซียมธรรมชาติจากกระดกูม้า และน า้หมักเบอร์ร่ีป่า แบล็คราสเบอร่ี หรือ

ที่เรียกนัวา่ Omija (โอมิจา) ถ้าได้ดื่มจะสดช่ืนมากๆ 

จากนัน้น าทา่นชม ภเูขาไฟซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรือที่ถกูขนานนามวา่ “Sunrise Peak” มีอาย ุ

กวา่ 5000 ปี ที่น่ีเป็นจดุชมพระอาทิตย์ขึน้ท่ีสวยที่สดุ จึงเป็นสถานท่ีโดง่ดงัที่ผู้คนมาขอพร



 

 

และชมพระอาทิตย์ขึน้ ป็นสถานที่ที่นกัท่องเที่ยวจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์

ใหมท่างธรรมชาติ ภเูขาไฟลกูนีส้งบลงเป็นท่ีเรียบร้อย แตท่ิง้ความสมบรูณ์และสวยงามเอาไว้ โดยรูปทรงที่กลมขนาดใหญ่เส้น

ผ่านศนูย์กลางประมาณ 600 เมตร มีรอยหยกัมองแล้วลกัษณะเหมือนทรงมงกุฏเลย และเป็นการเช่ือมโยงกับเกาะเชจูแบบ

ธรรมชาติ ด้วยธารลาวา ปัจจบุนัจึงสามารถไปเที่ยวจดุนีด้้วยรถยนต์ และใครที่อยากได้บรรยากาศปากปลอ่งภเูขาไฟ พร้อมชม

วิวทิวทศัน์ที่สวยงาม ต้องเอาชนะใจตวัเองด้วยการเดินขึน้ไปพิชิตถึงยอดปากปล่อง ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 182 เมตร

เทา่นัน้ 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่แหลมซอฟจีโกจี หนึ่งสถานที่เที่ยวยอดฮิตบนเกาะเชจู ท่ีมีความ

สวยงามจนเป็นจุดที่ซีรีย์เกาหลีนิยมมาถ่ายท ามากที่สดุ กิจกรรมน่าสนใจของจุดนีม้ีเยอะ

มาก เช่นการเดินไปเยี่ยมชมปลายสดุของแหลมที่จะมีประภาคารสขีาวตัง้เดน่สวยงาม มีโขด

หินคู่ที่เรียกกันว่า หินตาหินยาย ระว่างทางก็จะมีบ้านหลงันึงที่สมัยอดีตเคยเป็ยโบสถ์เก่า 

ปัจจุบันถูกปรับเปลี่ยนเป็นความน่ารักให้ผู้คนมาถ่ายรูปกัน เส้นทางเดิน โค้งซ้ายโค้งขวา 

สวยงามมาก และอีกกิจกรรมเด็ดคือต้องมาชิมปลาหมึกสดที่ชาวบ้านเอาไปตากลมจนแห้ง 

และน ามาย่างบนหินภเูขาไฟนัน่เอง กลิ่นจะหอม และรสชาติหวาน อร่อย สดมากๆ ถือเป็น

ของกินท่ีมาแล้วไมกิ่นถือวา่ไมถ่ึงเลยทีเดียว 

 

พาท่านลิม้รสเมนูพิเศษ ซุปไก่ทะเลสวรรค์ ที่ผสมผสานความเป็นท้องทะเลของเกาะเชจู เข้ากับเร่ือง

สขุภาพท่ีแข็งแรงนัน่ก็คือซุปไก่นัน่เอง เมนนูีจ้ึงเปรียบดงัเมนจูากสวรรค์เลยทีเดียว สว่นประกอบหลกัๆ 

จะเป็นไก่ที่ต้มด้วยสมุนไพรจนเป่ือย และเพิ่มซีฟู้ดตามฤดูกาลเข้าไป ท าให้น า้ซุปอร่อย หวาน กลม

กลอ่มไมเ่หมือนใคร เสริฟทา่นพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคียงตา่งๆ เช่นกิมจิ สาหร่าย หวัไชเท้า 

ที่พกั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี ให้ท่านเลือกรับประทานในห้องอาหารที่ สะอาด 

บรรยากาศดี พร้อมออกเดินทางทอ่งเที่ยวตอ่ 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      วดัชอนวงัซา - ศนูยแ์สดงชุดเครือ่งนอนSESA LIVING - ซุปเปอรม์ารเ์กต็ ละลายเงินวอน – 
                                            รา้นค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE -ชายหาดอีโฮเทอ ู- ช้อปป้ิงในดาวน์ทาวน์ 

 



 

 

พาท่านเข้าในชมวัดป่า "ชอนวังซา" เป็นวดัที่สวยงามที่อยู่กลางหบุเขา 99ยอด ของ

เทือกเขาฮลัลาซาน ซึ่งสายมตู้องห้าม พลาดเพราะวดัแห่งนีต้้องมาขอพรเร่ืองเงินทอง 

และความก้าวหน้าในเร่ืองหน้าที่การงาน วัดนีถู้กขึน้ทะเบียนเเป็นวัดเก่าแก่และ

ศกัดิ์สิทธ์ิมากแห่งนึงในเกาหลี อีกทัง้ยงัมีต้นก าเนิดน า้แร่ศกัดิ์สิทธ์ิท่ีคนสมยัก่อนใช้ดื

มกินเพื่อเป็นสริิมงคลให้ตนเองอีกด้วย 

พาทา่นเข้าชมและเลอืกซือ้ชดุเคร่ืองนอนเพื่อสขุภาพอนัดบัหนึง่ของประเทศเกาหลใีต้ 

Sesa Living ที่ใช้เส้นใยในการถกัทอถึง 15400 เส้น กันไรฝุ่ นได้100% มีการใช้หยก

ในการท าเส้นใย จึงมีคณุสมบตัิในเร่ืองของการบ าบดัขณะนอนหลบั ซึ่งเนือ้ผ้าจะมี

สมัผสัที่นุ่ม ลื่น ไม่มีเสียงดงัเมื่อขยบัตวั และยงัปรับอุณหภูมิที่คงที่ให้ร่างกายขณะ

นอนหลบัพกัผอ่นอีกด้วย และโชว์รูมแหง่นีส้ามารถคืนภาษีให้กบันกัทอ่งเที่ยวอีกด้วย 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือที่นักท่องเที่ยวเรียกกันว่า "ร้านละลายเงินวอน" ที่นี่มีขนม ของฝาก ของ

พืน้เมืองเกาหลีที่ขึน้ช่ือ ใครๆมาต้องมีติดไม้ติดมือกลบัไป อาทิเช่น ขนมช่ือดงัต่างๆ 

ช้อคโกแลตหลายหลายรสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใช้ใน

ครัวเรือน เช่น กระทะ ตะเกียบ ถ้วยข้าว ซอสปรุงรส วุ้ นเส้น รวมถึงของฝากของที่

ระลึกมี ให้ท่านได้เลือกซื อ้มากมาย เหมือนเอาเงินวอนมากละลายกันอย่าง

เพลิดเพลินและไม่ต้องกลวัว่าจะใส่กระเป๋าไม่พอ เพราะที่นี่พร้อมบริการบรรจุกลอ่ง

ตามเง่ือนไขของร้านด้วย 

พาท่านรับประทานเมน ูแม-อนุ-ทแวจี-คลับี-้จิม หรือ ซีโครงหมตูุ๋นซอสแดง  เมนนูีถ้กูปากคนไทย

แนน่อน เพราะซอสแดงหรือน า้ซุปจะมรีสชาติที่เข้มข้น เผ็ดเลก็น้อย และซมึเข้าสูเ่นือ้หม ูที่เป็นสว่น

ซี่โคง ท่ีตุ๋นจนนุม่ ละมนุลิน้มากๆ เสิรฟคู่กบัข้าวสวยร้อนๆ และเคร่ืองตา่งๆ เช่น กิมจิ สาหร่าย หวั

ไชเท้า หรือ ผกัตามฤดกูาล 

 

พาทา่นช้อปปีง้สนิค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE เคร่ืองส าอางค์เกาหลแีละตา่งประเทศ 

สนิค้าแบรนด์เนม ราคาถกู 

 

 

 



 

 

 

 

พาทา่นทอ่งเที่ยวชายหาดขึน้ช่ือบนเกาะเชจ ู"อีโฮเทอู" นอกจากความสวยงามของท้องทะเล คาเฟ่นา่รักๆ

ต่างๆแล้ว ยงัมีสญัลกัษณ์ที่มองลงมาจากเคร่ืองบินจะเห็นทนัทีที่ถึงเกาะเชจู นัน่ก็คือประภาคารรูปม้าสี

ขาว และสีแดง ม้าถือว่าเป็นสตัว์ประจ าเกาะเชจู และใครๆที่มาเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปและเชคอินกันที่นี่

เสมอ 

 

จากนัน้พาทุกท่านเดินทางสูแ่หลง่ช้อปป้ิงในตัวเมืองแห่งเกาะเชจู 

มีโซนใต้ดิน และโซนวอคกิง้สตรีท ซึ่งถือวา่เป็นแหลง่รวมสนิค้ายอดฮิต 

ติดเทรนด์ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ท้องถ่ินเกาหลี แบรนด์สปอร์ตกีฬาดงัๆ 

ทัง้แฟชั่นเสือ้ผ้า หมวก กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองส าอางค์ และยงัมีสตรี

ทฟูด้ ขนม คาเฟ่ตา่งๆอีกด้วย  

ถึงเวลาอนัสมควรพาทุกท่านเดินทางกลบัประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าคอยดูแลขัน้ตอนการเชคอิน ตัว๋เคร่ืองบิน และอ านวย

ความสะดวก เพื่อสง่ทกุทา่นกลบัด้วยความสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 

21:45  - 01:25   น าทา่นเดินทางสู ่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ 7C2243 ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

 

************************************************************************** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

เน่ืองจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบนิ 
เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวตัถุประสงค์อื่น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้โปรแกรม 
JEJU ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ เป็นจ านวนเงนิ (10,000 บาท 
หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดนิทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลบัพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่
ก าหนด สามารถขอรับเงนิประกันนีค้นืเต็มจ านวน ดังนัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัตติามเงื่อนไขดังกล่าว 

 (ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิประกนักรณีลุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ที่ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต้) 

หากท่านถกูเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดนิทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลับ
ประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ JEJU 5วัน 3 คืน 

พีเรียตเดินทาง 
ราคาโปรโมชัน่ 
(จ านวนจ ากดั) 

ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

สิงหาคม :  3-7 ,4-8 , 5-9  15,999 18,999 

5,900.- 

สิงหาคม :  12-16 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 24-28 ,25-29 ,  
26-30 ,31-4ก.ย. 
กันยายน : 1-5 ,2-6 , 7-11 ,8-12 ,9-13 ,14-18 , 15-19 ,  
16-20 , 21-25 , 22-26 , 23-27 

16,999 19,499 

สิงหาคม :  10-14 , 11-15 18,999 21,999 

ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 4,900.-      จอยกรุป๊ (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ือง) =6,900.- 



 

 

 
 
 
 
 

 

ข้อก าหนดและเงื่อนไข 

1. การส ารองที่ น่ัง 

 สามารถจองด้วยตนเองผา่นระบบ โดยเลอืกวนัเดินทาง จ านวนผู้ เดินทาง ประเภทห้องพกัให้ถกูต้อง 

 หลงัจากนัน้เจ้าหน้าทีจ่ะสง่ Invoice ให้ทา่น หากไมม่ีการช าระตามดิวเดท การจองจะถกูยกเลกิอตัิโนมตัิ และเมื่อจองใหมไ่มม่ี
ที่นัง่ หรือราคาปรับขึน้ จะไมส่ามารถใช้ข้อมลูการจองเดมิได้ 

 การมดัจ า ช าระที่นัง่ละ 5,000 บาท และช าระสว่นท่ีเหลอื ก่อนเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั หรือตามดลีเดทของ Invoice 

 กรณีราคาโปรโมชัน่พิเศษ จองกอ่นเดินทางต า่กวา่ 15 วนั ชว่งเทศกาล หยดุยาว ต้องช าระเต็มจ านวนเทา่นัน้  
 ส าหรับกรุ๊ปเหมา ไมส่ามารถใช้ราคาโปรโมชัน่ได้ ต้องให้เจ้าหน้าที่ออกบคุกิง้ให้เทา่นัน้ 

 หากไมช่ าระสว่นท่ีเหลอืตามก าหนด ท่ีนัง่จะถกูยกเลกิ และไม่สามารถขอรีฟันเงินมดัจ าคืนได้ทกุกรณี 

 หลงัจากช าระเงิน มดัจ า/ช าระเตม็จ านวน ทา่นต้องกรอกข้อมลูผู้ เดินทางเป็นภาษาองักฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตด้วยตนเอง
ให้ถกูต้อง หากระบบออกตัว๋แล้ว การแก้ไขจะมีคา่ใช้จ่ายจากสายการบิน 

 การเดินทางเข้าเกาหล ีหากไมผ่า่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง ไมส่ามารถรีฟันได้ทกุกรณี 

 ราคานีส้ าหรับพาสปอร์ตไทยเทา่นัน้ หากเป็นตา่งชาตมิีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม 3000 บาท และต้องท าตามเง่ือนไขการเข้าประเทศ
เกาหลใีต้ 

2. การยกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลกิการจองไมน้่อยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดทีช่ าระแล้ว 

 ยกเลกิการจองไมน้่อยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดทีช่ าระแล้ว 

 ยกเลกิการจองน้อยกวา่ 15 วนั กอ่นวนัเดินทาง ไมส่ามารถ Refund ได้ 

 ยกเลกิจากเหตสุดุวิสยั เช่น ภยัธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้แตห่กัคา่ใช้จ่ายตามจริง ๆ 

 ราคาโปรโมชัน่/แคมเปญ/อีเว้นท์ตา่งๆ ไมส่ามารถยกเลกิ/Refund ได้ทกุกรณี 

 ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไมส่ามารถยกเลกิ/เปลีย่นช่ือ/Refund ได้ทกุกรณี 

ราคานีร้วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามที่ระบใุนรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ 

 คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี 
 คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ / คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 

 คา่ที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวนคนืตามระบใุนโปรแกรม (ห้องพกั2-3ทา่น) 



 

 

 คา่ที่พกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พกัห้องละ 2-3ทา่น) พกัเดีย่วจะมี Single Charge 

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก.  
 คา่หวัหน้าทวัร์ผู้ช านาญเส้นทาง น าทา่นทอ่งเที่ยวตลอดรายการในตา่งประเทศ (ขอสงวนสทิธ์ิหวัหน้าทวัร์ไมบ่ินขึน้ไป

พร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
 
 

ราคานีไ้ม่รวม 

 

 คา่ธรรมเนียมทิปคนขบัรถและมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทริป 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ต ตา่งด้าว (ผู้ เดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเทา่นัน้) 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกินจากสายการบินก าหนด  
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่มินิบาร์โรงแรม, คา่ซกัรีด, คา่อาหารและเคร่ืองดืม่นอกเหนือรายการทวัร์ 

 คา่รถ คา่เดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่ก าหนดเทา่นัน้ หากขึน้ไมท่นัต้องรับผิดชอบคา่เดินทางตาม
คณะด้วยตนเอง) 

 คา่อาหารตามหลกัศาสนาที่นอกเหนือรายการทวัร์ (ลกูค้าต้องเตรียมมาเอง) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
 คา่ปรับ หรือคา่ธรรมเนียมหากไมส่ามารถผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมอืง 

 คา่ตรวจโควิดทกุที่ หากมีทา่นช าระด้วยตวัเอง 

 

1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืง 

 หากผู้ เดินทางไมผ่า่นการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหล ีไมส่ามารถ Refund ได้ทกุกรณี 

 เพื่อเป็นการคดักรองตามค าขอความร่วมมือจากแลนด์เกาหล ีที่ถกูตกัเตือนจากกองตรวจคนเข้าเมอืงเกาหลใีต้เร่ืองผู้
แอบแฝงมาเป็นนกัทอ่งเที่ยว แตไ่ด้หลบหนีไปด้วยจดุประสงค์อื่น เช่นไปท างาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุม่ตรวจ
และเก็บเงินประกนัการเดินทางวา่ผู้ เดินทางต้องไปทอ่งเทีย่วพร้อมคณะและเดินทางกลบัประเทศไทยพร้อมคณะเทา่นัน้ 
เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท หรือ 300,000 วอน หากผู้ เดินทางไป-กลบัถกูต้องตามเง่ือนไข จะได้รับเงินประกนัคืนเต็ม
จ านวนทนัที แตห่ากผู้ เดินทางผิดตอ่เง่ือนไข หรือไมผ่า่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทย-เกาหล ีจะถกูริบเงินประกนัเต็ม
จ านวน ไมส่ามารถเรียกร้องคืนได้ทกุกรณี 

 หากผู้ เดินทางไมผ่า่นการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลใีต้ บริษัทไมม่ีอ านาจใดๆ หรือสว่นเก่ียวข้องใดๆ ผู้ เดินทางต้องจดัการ
เอกสารสว่นตวั เทีย่วบิน และคา่ใช้จา่ยตา่งๆที่เกิดขึน้เองทัง้หมด 

2. หมายเหตุ 



 

 

กรุณาอ่านและท าความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนท าการจองทุกครัง้ 

 

1. หนงัสอืเดินทาง ต้องมีอายเุหลอืใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน (หากหนงัสอืเดินทางเหลอืน้อยกวา่ 6 เดอืนท าให้ไมส่ามารถ

เดินทางได้ อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไมส่ามารถ Refund คา่ทวัร์ได้) 

2. การเดินทางต้องมีผู้ เดินทาง ขัน้ต า่ 20 ทา่น (ผู้ใหญ่) หากจ านวนไมค่รบจะถกูยกเลกิ และแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 5 

วนั สามารถ Refundได้เต็มจ านวน ส าหรับกรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใช้ราคาโปรโมชั่นได้ ต้องให้เจ้าหน้าที่ออกบุคกิง้

ให้เท่านัน้ 

3. บริษัทมีสทิธ์ิในการ ปรับเปลีย่นเท่ียวบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเท่ียว ได้ตามความเหมาะสม 

โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

5. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่านอาหาร

บางมือ้ เพราะคา่ใช้จา่ยทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว 

6. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจาก ความ

ประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไมว่า่จากเหตใุดๆ ไมส่ามารถ

เปลีย่นแปลงวนั/ช่ือ หรือยกเลกิคนืเงินได้ 

8. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ

จลาจล ภยัธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ

เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

9. คา่เดินทางภายในประเทศไทย อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท และการเปลีย่นแปลงจากเหตสุดุวิสยัดงัข้อด้านบน 

ก็อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ เช่นกนั ไมส่ามารถน ามาเรียกร้องคืนได้ทกุกรณี 

10. ขอสงวนสทิธ์ิห้องพกัส าหรับผู้ ท่ีไมเ่ดินทาง ไมส่ามารถ Refund หรือให้ผู้ อ่ืนใช้สทิธ์ิแทนได้ทกุกรณี 

11. ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึง่บริษัทไมส่ามารถการันตี ท าได้เพียงรีเควสให้ได้เทา่นัน้ ทัง้นี ้

ขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัการให้ 

12. มคัคเุทศก์ พนกังาน หวัหน้าทวัร์ ไมม่ีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัททัง้สิน้ เว้นแตม่เีอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของบริษัทฯก ากบัเทา่นัน้ 



 

 

13. ทางคณะทวัร์ไมม่ีอ านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงั

เวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง หากทา่นไมม่าแสดงตนถือวา่สละสทิธ์ิในการร่วมเดินทาง หากทา่นลา่ช้าในการผา่นดา่น

ตรวจคนเข้าเมือง ต้องรับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกบัคณะด้วยตนเอง โดยไมส่ามารถเรียกร้องคา่ใช้จ่าย หรือรีฟันคา่

ทวัร์/คา่อาหารที่ไมไ่ด้เข้าร่วมกบัทางทวัร์ทกุกรณี 

14. หากทา่นมีความประสงค์จะขอแยกตวัจากคณะทวัร์ทอ่งเที่ยว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทตอ่วนั เพื่อรักษา

ตัว๋ขากลบั มิเช่นนัน้ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิยกเลกิการเดินทางทนัที และไมส่ามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลงั 

15. ถ้าลกูค้ามคีวามประสงค์ไมเ่ข้าร้านค้าตามที่โปรแกรมก าหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพื่อความ

เป็นระบบ และถกูต้องตามเง่ือนไขทอ่งเที่ยวที่ทา่นได้ซือ้มา 

 

เมื่อท่านตกลงจองช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถอืว่าท่านได้ยนิยอม 

และยอมรับในข้อก าหนด เงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 


