
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24480 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่ตรวจสอบ( 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมการเดนิทาง  

ชายหาดวอลจองรี – ถ้ำมันจงักุล - โขดหินหัวมังกร ยงดูอัม – ถนนสายรุ้งเชจ ู

ถนนกังหันชินซางวินด์มิล – ไรช่าเขยีวโอซุลล็อค - แหลมหัวมังกร ยงมอรี- วัดซันบงั โพมุนซา - เศษลอ่งเรอื Sanbangsan Cruise 

คามิลเลีย ฮิลล์  - นัง่รถไฟเทีย่ว ECOLAND – ศูนย์น้ำมันสนเขม็แดง -หมู่บา้นวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง – 

 แหลมซอพจีโกจี - วัดชอนวังซา - ศนูย์แสดงชุดเครือ่งนอนSESA LIVING – ซุปเปอร์มาร์เกต็ - ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE 

ชายหาดอีโฮเทอ ู- ช้อปปิง้ในดาวน์ทาวน์ 

 

 

จุดนัดพบแรกสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินนานาชาติประจำประเทศไทย เวลานัดหมาย : 23:30 
เที่ยวบิน : 7C2244 

เที่ยวบินออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา : 03.10-10.35 เที่ยวบิน : 7C2244 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 5-6ชั่วโมง 

 

 

พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจูอินเตอร์เนช่ันแนลแอร์พอร์ต หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋า
ที่สายพาน ออกมาพบกับผู้นำทัวร์เพื่อทำการยืนยันตัวตนการเข้าร่วมทัวร์ และเตรียมตัวบริเวณจุดนัดพบ
เพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวพร้อมกัน 

 

พาท่านรับประทานเมนูขึ้นชื่อประจำเกาะเชจู Jeon Bok Juk หรอืโจ๊กหอยเปา๋ฮื้อ  ที่โด่งดังแบบใครที่มา
เที่ยวเชจูต้องลองมาลิ้มรสให้ได้ และที่สำคัญนอกจากความอร่อยของตัวข้าวโจ๊กที่ถูกปรุงเป็นพิเศษแล้ว ยัง
มีหอยเป๋าฮื้อจากท้องทะเลเกาะเชจู มาเป็นชิ้นพอดีคำแบบน่ารับประทานมากๆ เมนูน้ีบอกเลยว่านอกจาก
อร่อยแล้วยังได้ประโยชน์ เพ่ิมกำลังวังชาอีกด้วย 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชายหาดวอลจองรี Woljeongri Beach ชายหาดสุตชิคบนเกาะเชจู ที่เป็นรูปโค้ง
ทรงเสี้ยวพระจันทร์ ทรายสีขาวละเอียดตัดกับน้ำทะเลสีมรกต ลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งปี ตลอดเส้นถนน
จะมีร้านคาเฟ่เก๋ๆ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเชคอิน ดื่มกาแฟ เบเกอรี่อร่อยๆ หลายร้านมาก ทุกร้านจะมี
รูปแบบสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ให้ความรู้สึกคล้ายการเที่ยวทะเลทางยุโรป และช่วงหน้าร้อนก็เป็นที่นิยมของ
กลุ่มรักกีฬาทางน้ำ เซิร์ฟต่างๆ ด้วย หนึ่งสิ่งที่ทุกคนพลาดไม่ได้กับการมาเท่ียวที่ชายหาดวอลจองรีนี้ คือ

การนั่งถ่ายรูปบนเกา้อี้หลากสี ที่ตั้งเรียงราย หันหน้าออกสู่ทะเล ชิว ชิค ถูกใจวัยรุ่นมาก 

วนัแรกของการเดนิทาง      พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูิ-ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง      ชายหาดวอลจองร-ีถำ้มนัจงักลุ-โขดหนิหวัมงักร ยงดอูมั-ถนนสายรุง้เชจ ู
 



จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  ถ้ำมันจังกุล เป็นถ้ำลาวาที่ยาวเป็นอันดับที่ 12ของโลก 8.9กิโล ซึ่งถ้ำแห่งนี้เคย
เป็นช่องธารลาวาใน สมัย การระเบิดของภูเขาไปฮันลาซาน ที่เป็นต้นกำเนิดของเกาะเชจู มีอายุ 2-3แสนปี 
มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์เป็นอย่างมาก ซึ่งเมื่อธารลาวาแห่งนี้ เย็นตัวลงก็ทำให้เกิด
ลวดลาย ความสวยงามภายในถ้ำที่หาดูได้ยาก เช่นดอกไม้ลาวา แท่งลาวา สะพานลาวา เรือลาวา ปะการัง

ลาวา และรูปร่างแปลกตาอีกมากมาย การเข้าไปเยี่ยมชมก็สะดวกสบายเพราะทางอุทยานได้จัดเส้นทางการเข้าชม และมีแสงไฟส่องให้เราได้
เห็นอย่างชัดเจน 

จากนั้นพาท่านเที่ยวชมโขดหินหัวมังกร ยงดูอัม Yongduam Rock ไฮไลท์อีกหนึ่งที่ของเกาะเชจู 
เพราะความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ทั้งคลื่น ลม ทะเล เซาะให้โขดหินนี้มีรูปร่างลักษณะแปลกตา มอง
แล้วคล้ายกับหัวของมังกร ซึ่งมังกรถือเป็นเทพเจ้า ความยิ่งใหญ่ ความมงคล และเป็นสัญลักษณ์ของ
กษัตริย์เลยก็ว่าได้ จึงทำให้มีผู้คนแวะเวียนมาชมความมหัศจรรย์นี้กันเยอะมาก กลายเป็นสถานที่ยอด
ฮิตทันที และบริเวณนี้ยังมีวิวทิวทัศน์ของท้องทะเลฝั่งบนสุดของเกาะหันหน้าไปยังฝั่งแผ่นดินใหญ่ของ
เกาหลีใต้ วิวแบบพาโนรามา สุดลูกหูลูกตา หากโชคดีก็จะได้เห็นทุ่นสีส้มเรื่องแสงลอยอยู่กลางทะเล 

นั่นคือแฮนยอกำลังดำน้ำ ปัจจุบันยังมีให้เห็นอยู่ประปราย ได้มาเยือนท่ีนี่จะโชคดีเพราะถูกจัดให้เป็นฮวงจุ้ยมังกร 

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

 

พร้อมเสริฟด้วยเมนู เทจี ยังนยอม คัลบี้ อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการนำ
เนื้อหมูส่วนซี่โครงมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม เสิร์ฟให้ท่านได้ย่างสดๆ ร้อนๆ ร่วมรับประทาน
ด้วยกัน วิธีการทานให้ได้อรรสรส ต้องตัดหมูเป็นชิ้นๆ นำผักสด กระเทียม กิมจิ และเครื่องเคียง
ต่างๆ มาห่อรวมกัน รับประทานคำโตๆแบบสไตล์คนเกาหลี หรือทานกับข้าวสวยร้อนๆที่เรามีเสิรฟให้
ไม่อั้นก็ได้เช่นกัน 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี ให้ท่านเลือกรับประทานในห้องอาหารที่ สะอาด บรรยากาศดี พร้อม
ออกเดินทางท่องเที่ยวต่อ 

 พาท่านสัมผัสความอลังการของกังหันลมขนาดใหญ่ริมชายทะเลบนเกาะเชจู  ถนนกังหันชินซางวินด์มิล 
(SINCHANG WINDMILL COASTAL ROAD) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณืที่นี่ เพราะเกาะเชจูจะมีลมพัด
ตลอดทั้งปี จึงเหมาะแก่การผลิดกระแสไฟด้วยพลังงานลม ทำให้เกิดความสวยงามของกังหันสีขาวที่เรียงราย
เลียบชายฝั่งทะเล ตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าคราม และยังมีสะพานเชื่อมต่อถึงกันให้นักท่องเที่ยวได้เดินเล่นถ่ายรูป
ชมความงดงามกันด้วย หากช่วงที่น้ำทะเลขึ้น ก็จะได้เห็นบรรยากาศที่ได้เดินลุยน้ำทะเลชิวๆ ได้ฟิลเหมือนเดิน
บนน้ำทะเลไปดูกังหันลมใกล้ๆ 

 

 พาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค ขึ้นชื่อที่สุดแห่งเกาะเชจู O'Sulloc ซึ่งจะแบ่งเป็นโซนไร่ชากลางแจ้ง 
และโซนพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงเรื่องราวของชา ร้านคาเฟ่ และร้านขายของฝาก ซึ่งท่านสามารถเยี่ยมชม
ได้ทุกๆโซน เกาะเชจูเป็นดินแดนที่ได้รับของขวัญจากธรรมชาติ ปลูกชาเขียวได้คุณภาพสูง ผสมผสานกับ
นวัตกรรมสมัยใหม่ จนทำให้ชาที่นี่ส่งออกไปขายทั่วโลก นักท่องเที่ยวท้ังเกาหลีและต่างชาติมักมีจุดมุ่งหมายที่
จะมาลิ้มรสความอร่อยของชาที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ถึงแหล่งผลิต โดยเฉพาะไอศรีมชาเขียว เค้กโรล 
เครื่องดื่มชาเขียวทั้งร้อนและเย็น รับประกันความฟินไปตามๆกัน ส่วนใครที่เน้นการชมวิวถ่ายรูป สวยทุกมุม

จนกดชัตเตอร์รัวๆแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นโซนไร่ชา หรือขึ้นไปจุดชมวิวด้านบนสุดของพิพิธภัณฑ์ ก็จะเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของไร่ชาที่น่ี 

 พาท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ  แหลมหัวมังกร ยงมอรี ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเกาะเชจู 
ก็คือแหลมโขดหินที่มีลวดลายเป็นแนวยาวสลับซับซ้อนกัน แบบสวยงาม ไม่เหมือนใคร และที่แห่งนี้ตาม
จินตนาการของคนสมัยก่อนมองว่ามีความเหมือนกับมังกรที่กำลังจะกระโจนลงน้ำทะเล จึงตั้งชื่อว่า "ยงมอรี" 
ที่แปลว่าหัวมังกรนั่นเอง และนอกจากท่านจะได้ชมความสวยของโขดหินแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์เรือที่บอกเล่า
เรื่องราวของ Hendrick Hamel เป็นชาว Netherlands ที่มาติดอยู่เกาะเชจู เมื่อได้กลับไป จึงได้เขียนหนังสือ
บันทึกความประทับใจที่มีของเกาะเชจูนั่นเอง 

 พร้อมเสริฟด้วยเมนู   Jeju Fish Grill  เกาะเชจู ขึ้นชื่อเรื่องปลาซาบะอร่อยทึ่สุดอยู่แล้ว เราจึงอยากให้ท่าน
ได้ลิ้มลองเมนู ปลาซาบะย่าง เนื้อแน่นๆและสดมาก ย่างร้อนๆหนังกรอบๆ รับประทานแบบฉบับเกาหลี โดยนำ
เนื้อปลาห่อผัก และเครื่องเคียงต่างๆ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ อร่อยจนต้องร้องว้าวเลยทีเดียว 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง      ถนนกงัหนัชนิซางวนิดม์ลิ-ไรช่าเขยีวโอซลุลอ็ค-แหลมหวัมงักร ยงมอร-ีวดัซนับงั โพมนุซา  
                                        เศษลอ่งเรอื Sanbangsan Cruise-คามลิเลยี ฮลิล ์

 



จากนั้นพาท่านแวะเยี่ยมชม และนมัสการพระใหญ่ ณ วัดซันบังโพมุนซา วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาซันบังหันหน้า
ออกสู่ทะเล ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองถือถ้วยโอสถ ผู้คนนิยมมาขอพรเรื่องของ
สุขภาพ และความร่ำรวยเงินทอง โดยนิยมทำบุญด้วยการถวายข้าวสาร เทียน พร้อมทั้งการหมุนระฆังทองคำ
รอบฐานองค์พระเพื่อความเป็นศิริมงคลอีกด้วย ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู
มายาวนาน นอกจากนั้นรูปปั้นพระแม่กวนอิมซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเล ยังเป็นอีกหนึ่งศรัทธาของผู้ที่นับถือ นิยม

นำน้ำบริสุทธ์มาถวาย เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต ไม่ใช่แค่ชาวพุทธเท่านั้นที่นิยมมาเยี่ยมชมที่วัดแห่งนี้  เพราะความสงบ และวิวทิวทัศน์ที่
สวยงาม มองเห็นท้องทะเลแบบพาโนราม่า จึงกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่ีต้องมาเยือนสักครั้งเมื่อมาเที่ยวเกาะเชจู 

 สุดพิเศษ พาท่านลงเรือครูซลำใหญ่SANBANGSAN CRUISE UNESCO GEOPARK  ล่องชมความงาม
ของชายฝั่งเกาะเชจู ที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก นอกจากท่านจะได้ชมท้องทะเลอันสวยงามแล้ว ท่านจะได้ชม
ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่นี่เกิดจากการระเบิดของลาวาใต้ท้องทะเล จนกำเนิดเป็นเกาะขนาดใหญ่ 
บริเวณนี้เป็นลักษณะแหลมที่ยื่นออกมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ ชายฝั่งตรงนี้ได้ถูกคลื่นลม เซาะ
ผ่านกินเวลาหลักแสนๆปี จนเกิดหิน หน้าผารูปร่างและลวดลายแปลกตาสวยงามแบบธรรมชาติรังสรรค์

ขึ้นมาให้เราได้ชมกัน 

จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้แห่งความรักและการพักผ่อน (Camellia Hill The Forest of love and healing) เริ่ม
จาก  การปลูกต้นคามิลเลียที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว ด้วยความรักในดอกไม้จึง
ปรับเปลี่ยนที่นี่เป็นสวนดอกไม้ที่สามารถท่องเที่ยวได้ทั้ง 4 ฤดูกาล ทำให้นักท่องเที่ยว
ได้ความรู้สึกว่า สถานที่เดียวกันแต่ได้ความแตกต่าง มาเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยทีเดียว 
ด้านในมีการแบ่งโซนจัดสรรพื้นที่ได้ดีมาก ไม่ซับซ้อน สามารถเดินเที่ยว ถ่ายรูป สูด
อากาศบริสุทธิ์ได้สบายๆมาก ฤดูหนาว (Winter Season) ที่แห่งนี้จะเบ่นบานไปด้วย
ดอกคามิลเลีย หลากหลายสายพันธ์ สีสันสวยๆ สลับเรียงรายกัน พร้อมมุมที่ถ่ายรูป
มากมาย ฤดูใบไม้ผลิ (Spring Season) แน่นอนว่าช่วงที่ทุกคนรอคอย Cherry 
Blossom หรือซากรุกะนั่นเอง ที่นี่ก็มีให้ได้มาชมเช่นกัน ฤดูร้อน (Summer Season) 

ช่วงนี้สวยไฮไลท์เช่นกัน เป็นช่วงที่ดอกไฮเดรนเยียเบ่งบาน เป็นพุ่มใหญ่ หลากสี เยอะมากจนใครๆต้องมาให้ได้เชียว ฤดูใบไม้ร่วง ( Autumn 
Season) ไฮไลท์ของฤดูกาลนี้คือ ทุ่งหญ้าสีชมพูพิงค์มูลี่ Pink Muhly เป็นอะไรที่ทุกคนรอคอย 1ปี1ครั้งกับ ต้นหญ้าที่เป็นสีชมพูโดย
ธรรมชาติ สวย หวาน น่ารักมาก 

พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมักชิ้นบางๆ ผักต่างๆ ตามฤดูกาล เช่นกะหล่ำปลี 
ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ดและใส่วุ้นเส้นเกาหลี ที่มีความเหนียวนุ่ม เสิร์ฟในหม้อไฟร้อนๆ หมูจะมีความ
นุ่มมาก และน้ำซุปจะหอมหวาน เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ทานคู่กับเครื่องเคียงต่างๆที่ร้านจะนำเสนอ เช่น 
กิมจิ สาหร่าย หัวไชเท้าดอง ถั่วงอกดอง 

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

 

 

 



 

 

 

 

รบัประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรมทีพ่ัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี ให้ท่านเลือกรบัประทานในห้องอาหารที ่สะอาด บรรยากาศดี พรอ้มออกเดินทางท่องเทีย่ว
ตอ่ 

 พาท่านนั่งรถไฟเที่ยวชมธรรมชาติ ECOLAND สูดอากาศบริสุทธิ์ และร่วมกิจกรรมตามสถานีต่างๆ ด้านในถูกสร้างอยู่
ท่ามกลางผนืป่าขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็นหลายหลากโซน ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาป ทีส่ามารถเดินชมวิวบนสะพานไม้ แต่ละฤดูจะมี
ดอกไม้ และพันธุ์ไม้ต่างๆออกสลับกันให้ท่านได้มาเชคอินกันได้ตลอดทั้งปีเลย เดือนธ.ค. - ม.ค. ฤดูหนาวจัด หิมะตก และ
ดอกคามิลเลียบาน เดือนก.พ.-เม.ย ทุง่ดอกยูแชกต และมีซากุระบานตอนปลายเดือนมีนา เดือนพ.ค-ก.ค. ชมทิวลิป ดอกไฮ
เดรนเยีย และลาเวนเดอร์ เดือนส.ค.-ก.ย. ดอกSunpatein บาน ทุ่งหญ้าเขียวชอุ่ม เดือนต.ค.-พ.ย. ทุ่งหญ้าสีชมพูพิงค์มูลล่ี 
และดอกหญ้าออกแซ 

 

 

จากนั้นพาท่านไปรู้จักกับ สมุนไพรทีมี่ชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต้ Red Pine Oil หรือ น้ำมันสนเข็มแดง ตามตำหรบัยาโบราณ
สมัยราชวงศ์โชซอน ทีถู่กบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันได้นำมาสกัดด้วยวิธีทีทั่นสมัยดึงสรรพคุณทีด่ีทีสุ่ดออกมาใน
รูปแบบที่ทานได้ง่าย และบำรุงสุขภาพได้ดีที่สุด น้ำมันสนเข็มแดงมีสรรพคุณช่วยในการทำความสะอาดระบบหลอดเลือด 
เคลียรห์ลอดเลือดที่อุดตัน ลดคลอเลสเตอรอล ความดัน เบาหวาน ป้องกันเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน อีกทั้งยังช่วยให้การผ่อน
คลาย หลับสนิทมากข้ึน ผวิพรรณดูมีสุขภาพดี รบัประทานเป็นประจำ รา่งกายแข็งแรงข้ึนตามลำดับ 

พาท่านรับประทานอาหารท้องถิ่น รสชาติจัดจ้าน ทเวจีดูลลูชีกี หรือหมูผัดเผ็ดกะทะร้อน ซึ่งเป็นเมนูที่นิยมในตลาดชองฮา 
เมืองโพฮัง ซึ่งคนที่นี่มักจะทานอาหารที่มีรสจัดกว่าในเมือง จึงนำหมูมาผัดกับซอสที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ร้าน เข้าเนือ้ จนหมู
นุม่ อรอ่ย ทานคู่กบัข้าวสวย และเครื่องเคียงตา่งๆ เช่น กิมจิ ถั่วงอก แตงกวา พรอ้มผักสด และกระเทียมทานแกล้ม 

 

จากนัน้พาท่านเย่ียมชม หมูบ้่านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) เป็นหมูบ้่านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ทียั่งมี
ผู้คนอาศัยอยู่จรงิ เมือ่ไปถงึจะมีชาวบ้านมาต้อนรับและพาเราเดินชมวิถีชีวิตต่างๆ ในหมู่บ้าน พร้อมถา่ยทอดเรื่องราวของคน
ทีน่ีใ่หฟ้ังแบบสนุกสนาน เราจะได้รู้จักรปูปัน้เทพพระเจ้า ทอลฮารบัุง ทีมี่อยู่ทัว่เกาะ บ้านทีส่รา้งจากกอ้นหนิทัง้หลัง แหล่งน้ำจืด
ทีห่ายากมาก อาชีพหลักของชาวเกาะ ความไม่เท่าเทียมของหญิงชายในอดีต สัตว์เล้ียงประจำเกาะ ไหหรอืโอ่งโบราณที่ได้มีไว้
หมักกมิจิ เหมือนทีอ่ื่นๆ และทีพ่ลาดไม่ได้สินค้า Otop ของหมูบ้่านที่มีมาช้านาน เป็นทีเ่ล่ืองชื่อว่ามาเกาะเชจูตอ้งมาชิม และช้อป
สักครั้ง นัน่ก็คือผลิตภัณฑ์แคลเซียมธรรมชาติจากกระดูกม้า และน้ำหมักเบอรร์ี่ป่า แบล็คราสเบอรี่ หรอืทีเ่รยีกนัว่า Omija (โอมิ
จา) ถา้ได้ดื่มจะสดชื่นมากๆ 

 จากนั้นนำท่านชม ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรือที่ถูกขนานนามว่า “Sunrise Peak” มีอายุ 

กว่า 5000 ปี ที่นี่เป็นจุดชมพระอาทิตย์ข้ึนที่สวยที่สุด จึงเป็นสถานที่โด่งดังที่ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ข้ึน ป็น
สถานทีท่ี่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติ ภูเขา
ไฟลูกนี้สงบลงเป็นที่เรียบร้อย แต่ทิ้งความสมบูรณ์และสวยงามเอาไว้ โดยรูปทรงที่กลมขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 600 เมตร มีรอยหยักมองแล้วลักษณะเหมือนทรงมงกุฏเลย และเป็นการเชื่อมโยงกับเกาะเชจูแบบธรรมชาติ 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง      นัง่รถไฟเทีย่ว ECOLAND-ศนูยน์ำ้มนัสนเขม็แดง-หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอบึ- 
                                    ภเูขาไฟซองซาน อลิจลุบง-แหลมซอพจโีกจ ี

 



ด้วยธารลาวา ปัจจุบันจึงสามารถไปเที่ยวจุดนี้ด้วยรถยนต์ และใครที่อยากได้บรรยากาศปากปล่องภูเขาไฟ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ต้องเอาชนะใจตัวเอง
ด้วยการเดินข้ึนไปพชิิตถงึยอดปากปล่อง ความสูงจากระดับน้ำทะเล 182 เมตรเท่านัน้ 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่แหลมซอฟจีโกจี หนึง่สถานทีเ่ที่ยวยอดฮิตบนเกาะเชจู ทีมี่ความสวยงามจนเป็นจุดที่ซีรย์ีเกาหลีนิยม
มาถา่ยทำมากทีสุ่ด กจิกรรมน่าสนใจของจุดนีมี้เยอะมาก เช่นการเดินไปเย่ียมชมปลายสุดของแหลมทีจ่ะมีประภาคารสีขาวตั้ง
เด่นสวยงาม มีโขดหินคู่ที่เรียกกันว่า หินตาหินยาย ระว่างทางก็จะมีบ้านหลังนึงที่สมัยอดีตเคยเป็ยโบสถ์เก่า ปัจจุบันถูก
ปรบัเปล่ียนเป็นความน่ารกัใหผู้้คนมาถา่ยรปูกัน เส้นทางเดินโค้งซ้ายโค้งขวา สวยงามมาก และอีกกิจกรรมเด็ดคือต้องมาชิม
ปลาหมึกสดที่ชาวบ้านเอาไปตากลมจนแห้ง และนำมาย่างบนหินภูเขาไฟนั่นเอง กล่ินจะหอม และรสชาติหวาน อร่อย สด
มากๆ ถอืเป็นของกนิทีม่าแล้วไม่กนิถอืว่าไม่ถงึเลยทีเดียว 

 

พาท่านล้ิมรสเมนูพิเศษ ซุปไกท่ะเลสวรรค์ ทีผ่สมผสานความเป็นท้องทะเลของเกาะเชจู เข้ากบัเรื่องสุขภาพที่แข็งแรงนัน่กคื็อซปุไกน่ัน่เอง 
เมนูนีจ้ึงเปรยีบดังเมนูจากสวรรค์เลยทีเดียว ส่วนประกอบหลักๆ จะเป็นไกท่ีต่้มด้วยสมุนไพรจนเปือ่ย และเพิ่มซีฟู้ดตามฤดูกาลเข้าไป ทำ
ใหน้้ำซุปอรอ่ย หวาน กลมกล่อมไม่เหมือนใคร เสิรฟท่านพรอ้มข้าวสวยรอ้นๆ และเครื่องเคียงต่างๆ เช่นกิมจิ สาหรา่ย หัวไชเท้า 

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

 

 

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี ให้ท่านเลือกรับประทานในห้องอาหารที่ สะอาด บรรยากาศดี พ ร้อม
ออกเดินทางท่องเที่ยวต่อ 

พาท่านเข้าในชมวัดป่า "ชอนวังซา" เป็นวัดที่สวยงามที่อยู่กลางหุบเขา 99ยอด ของเทือกเขาฮัลลาซาน 
ซึ่งสายมูต้องห้าม พลาดเพราะวัดแห่งนี้ต้องมาขอพรเรื่องเงินทอง และความก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่
การงาน วัดนี้ถูกขึ้นทะเบียนเเป็นวัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มากแห่งนึงในเกาหลี อีกทั้งยังมีต้นกำเนิดน้ำแร่
ศักดิ์สิทธิ์ที่คนสมัยก่อนใช้ดืมกินเพื่อเป็นสิริมงคลให้ตนเองอีกด้วย 

พาท่านเข้าชมและเลือกซื้อชุดเครื่องนอนเพื่อสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ Sesa Living ที่
ใช้เส้นใยในการถักทอถึง 15400 เส้น กันไรฝุ่นได้100% มีการใช้หยกในการทำเส้นใย จึงมีคุณสมบัติใน
เรื่องของการบำบัดขณะนอนหลับ ซึ่งเนื้อผ้าจะมีสัมผัสที่นุ่ม ลื่น ไม่มีเสียงดังเมื่อขยับตัว และยังปรับ
อุณหภูมิที่คงที่ให้ร่างกายขณะนอนหลับพักผ่อนอีกด้วย และโชว์รูมแห่งนี้สามารถคืนภาษีให้กับ
นักท่องเที่ยวอีกด้วย 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือที่นักท่องเที่ยวเรียกกันว่า "ร้านละลายเงินวอน" ที่นี่มี
ขนม ของฝาก ของพื้นเมืองเกาหลีที่ขึ้นช่ือ ใครๆมาต้องมีติดไม้ติดมือกลับไป อาทิเช่น ขนมชื่อดังต่างๆ 
ช้อคโกแลตหลายหลายรสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวม ไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น 
กระทะ ตะเกียบ ถ้วยข้าว ซอสปรุงรส วุ้นเส้น รวมถึงของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย 
เหมือนเอาเงินวอนมากละลายกันอย่างเพลิดเพลินและไม่ต้องกลัวว่าจะใส่กระเป๋าไม่พอ เพราะที่นี่

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง      วดัชอนวงัซา-ศนูยแ์สดงชดุเครือ่งนอนSESA LIVING-ซปุเปอรม์ารเ์กต็ ละลายเงนิวอน 
                                    รา้นคา้ปลอดภาษ ีLOTTE DUTY FREE-ชายหาดอโีฮเทอู-ชอ้ปปิง้ในดาวนท์าวน ์



พร้อมบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้านด้วย 

พาท่านรับประทานเมนูท้องถิ่นประจำเกาะเชจู ช้อป-จัก-ปยอ-กุก คือต้มซุปซี่โครงหมู สมัยก่อนเกาะเช
จูเลี้ยงหมูแทบจะทุกครัวเรือน ซี่โครงของหมูจะถูกนำมาทำซุป ด้วยน้ำซุปที่ไม่เหมือนใคร เพราะจะเป็น
ซุปข้นเหนียวเล็กน้อย เพราะสูตรเฉพาะที่จะใส่ข้าวเมมิลลงไปด้วย จึงมีรสชาติที่เข้มข้น เนื้อหมูจะนุ่ม 
ร่อนจากกระดูก ละมุนมากๆ เสริฟท่านพร้อมข้าวสวย และเครื่องเคียงตามฤดูกาล 

 

พาท่านช้อปปี้งสินค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE เครื่องสำอางค์เกาหลีและต่างประเทศ สินค้าแบรนด์
เนม ราคาถูก 
 

พาท่านท่องเที่ยวชายหาดขึ้นชื่อบนเกาะเชจู "อีโฮเทอู" นอกจากความสวยงามของท้องทะเล คาเฟ่น่ารักๆ
ต่างๆแล้ว ยังมีสัญลักษณ์ที่มองลงมาจากเครื่องบินจะเห็นทันทีที่ถึงเกาะเชจู นั่นก็คือประภาคารรูปม้าสีขาว 
และสีแดง ม้าถือว่าเป็นสัตว์ประจำเกาะเชจู และใครๆที่มาเท่ียวก็นิยมมาถ่ายรูปและเชคอินกันที่นี่เสมอ 

 

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งในตัวเมืองแห่งเกาะเชจู มีโซนใต้ดิน และโซน
วอคกิ้งสตรีท ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวมสินค้ายอดฮิต ติดเทรนด์ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์
ท้องถิ่นเกาหลี แบรนด์สปอร์ตกีฬาดังๆ ทั้งแฟชั่นเสื้อผ้า หมวก กระเป๋า รองเท้า 
เครื่องสำอางค์ และยังมีสตรีทฟู้ด ขนม คาเฟ่ต่างๆอีกด้วย  

ถึงเวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าคอยดูแลขั้นตอนการเชคอิน ตั๋วเครื่องบิน และอำนวยความสะดวก เพื่อส่ง
ทุกท่านกลับด้วยความสวัสดิภาพ และความประทับใจ 

22.15-.01.40   นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินที่ 7C2243 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เนือ่งจากทางแลนดเ์กาหล ีไดร้บัแจง้เตอืนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลีใต ้และจากสายการบนิ เรือ่งผูแ้อบแฝงมาเปน็นกัทอ่งเทีย่ว แตไ่ปดว้ย

วตัถปุระสงคอ์ืน่ เชน่ ไปทำงาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันัน้โปรแกรม JEJU ทางแลนดเ์กาหลจีำเปน็ตอ้งเกบ็คา่ประกนัเพือ่ใหล้กูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นัน้ เปน็จำนวน
เงนิ (10,000 บาท หรอื 350,000 วอน) หากลกูคา้เปน็นกัทอ่งเทีย่วจรงิๆ เดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มกรุป๊และกลบัพรอ้มกรุป๊ตามโปรแกรมทีก่ำหนด สามารถขอรบัเงนิ

ประกนันีค้นืเตม็จำนวน ดงันัน้จงึใครข่อความรว่มมอืจากลกูคา้ปฎบิตัิตามเงือ่นไขดงักลา่ว 

 (ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิประกนักรณลีกุคา้ไมผ่า่นกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื กรมแรงงานทัง้ทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ 

หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่ม.เกาหล ีกกัตวัไมใ่ห้เดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งถกูกกัตวัและสง่ตวักลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเปน็ผูช้ำระเองทัง้หมด 
 

ขอ้กำหนดและเงือ่นไข 
1. การสำรองทีน่ัง่ 

• สามารถจองด้วยตนเองผ่านระบบ โดยเลือกวันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง ประเภทห้องพักให้ถูกต้อง 
• หลังจากนั้นเจ้าหน้าท่ีจะส่ง Invoice ให้ท่าน หากไม่มีการชำระตามดิวเดท การจองจะถูกยกเลิกอัติโนมัติ และเมื่อจองใหม่ไม่มีที่นั่ง หรือราคา

ปรับขึ้น จะไม่สามารถใช้ข้อมูลการจองเดิมได้ 
• การมัดจำ ชำระที่นั่งละ 5,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรือตามดลีเดทของ Invoice 
• กรณีราคาโปรโมชั่นพิเศษ จองก่อนเดินทางต่ำกว่า 15 วัน ช่วงเทศกาล หยุดยาว ต้องชำระเต็มจำนวนเท่านั้น  
• สำหรบักรุป๊เหมา ไมส่ามารถใชร้าคาโปรโมชัน่ได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ทีอ่อกบคุกิง้ใหเ้ทา่นัน้ 
• หากไม่ชำระส่วนที่เหลือตามกำหนด ที่นั่งจะถูกยกเลิก และไม่สามารถขอรีฟันเงินมัดจำคืนได้ทุกกรณี 
• หลังจากชำระเงิน มัดจำ/ชำระเต็มจำนวน ท่านต้องกรอกข้อมูลผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตด้วยตนเองให้ถูกต้อง 

หากระบบออกตั๋วแล้ว การแก้ไขจะมีค่าใช้จ่ายจากสายการบิน 
• การเดินทางเข้าเกาหลี หากไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่สามารถรีฟันได้ทุกกรณี 
• ราคานี้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น หากเป็นต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3000 บาท และต้องทำตามเงื่อนไขการเข้าประเทศเกาหลีใต้ 

อตัราค่าบรกิาร เทีย่วเชจ ู5วนั3คนื SPECIAL PACKAGE AUTUMN 

พเีรยีตเดนิทาง ราคาโปรโมชัน่ 
(จำนวนจำกดั) ราคาปกต ิ พกัเดีย่วเพิม่ 

กนัยายน : 25-29  14,499 19,499 

6,000.- 

ตุลาคม : 2-6 14,999 19,999 

ตุลาคม : 16-20 15,999 20,999 

ตุลาคม : 30-3 พ.ย. 16,499 21,499 

ตุลาคม : 9-13 , 15-19 , 23-27 , 29-2 พ.ย. 16,999 21,999 

ตุลาคม : 22-26 17,999 22,999 
ทารก ( ไมเ่กนิ 2 ป)ี = 7,000      จอยกรุป๊ (ไมใ่ชต้ัว๋เครือ่ง) = 9,000 



 
2. การยกเลกิการเดนิทาง 
• ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดที่ชำระแล้ว 
• ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดที่ชำระแล้ว 
• ยกเลิกการจองน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้ 
• ยกเลิกจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้แต่หักค่าใช้จ่ายตามจริง ๆ 
• ราคาโปรโมช่ัน/แคมเปญ/อีเว้นท์ต่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ได้ทุกกรณี 
• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนชื่อ/Refund ได้ทุกกรณี 

ราคานีร้วม 

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ 
• ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
• คา่อาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
• ค่าที่พักระดับมาตรฐาน จำนวนคืนตามระบุในโปรแกรม (ห้องพัก2-3ท่าน) 
• คา่ที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2-3ท่าน) พักเดี่ยวจะมี Single Charge 
• ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.  
• ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์) 
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

ราคานี้ไมร่วม 

• ค่าบริการ (Service Charge) 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
• ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเท่านั้น) 
• คา่น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินจากสายการบินกำหนด  
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการทัวร์ 
• ค่ารถ ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากขึ้นไม่ทันต้องรับผิดชอบค่าเดินทางตามคณะด้วยตนเอง) 
• ค่าอาหารตามหลักศาสนาที่นอกเหนือรายการทัวร์ (ลูกค้าต้องเตรียมมาเอง) 
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
• ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 
• ค่าตรวจโควิดทุกที่ หากมีท่านชำระด้วยตัวเอง 

 
 
 
 
 
 
 



1. การผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 

• หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี ไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี 
• เพื่อเป็นการคัดกรองตามคำขอความร่วมมือจากแลนด์เกาหลี ที่ถูกตักเตือนจากกองตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็น

นักท่องเที่ยว แต่ได้หลบหนีไปด้วยจุดประสงค์อื่น เช่นไปทำงาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุ่มตรวจและเก็บเงินประกันการเดินทาง
ว่าผู้เดินทางต้องไปท่องเที่ยวพร้อมคณะและเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมคณะเท่านั้น เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท หรือ 350,000 วอน 
หากผู้เดินทางไป-กลับถูกต้องตามเงื่อนไข จะได้รับเงินประกันคืนเต็มจำนวนทันที แต่หากผู้เดินทางผิดต่อเงื่อนไข หรือไม่ผ่านด่านตรวจ
คนเข้าเมือง ทั้งไทย-เกาหลี จะถูกริบเงินประกันเต็มจำนวน ไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ทุกกรณี 

• หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอำนาจใดๆ หรือส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ผู้เดินทางต้องจัดการเอกสารส่วนตัว 
เที่ยวบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด 
 

2. หมายเหต ุ

กรณุาอา่นและทำความเขา้ใจขอ้ตกลงดา้นลา่งโดยละเอยีดกอ่นทำการจองทกุครัง้ 
 

1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทำให้ไม่สามารถเดินทางได้  
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไม่สามารถ Refund ค่าทัวร์ได้) 

2. การเดินทางต้องมีผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) หากจำนวนไม่ครบจะถูกยกเลิก และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน  
สามารถ Refundได้เต็มจำนวน สำหรบักรุป๊เหมา ไมส่ามารถใชร้าคาโปรโมชัน่ได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ทีอ่อกบคุกิง้ใหเ้ทา่นัน้ 

3. บริษัทมีสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว ได้ตามความเหมาะสม 
 โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ 

 เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว 
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัว

นักท่องเที่ยวเอง 
7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะทั้งขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจากเหตุใดๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน/ชื่อ  

หรือยกเลิกคืนเงินได้ 
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล  

ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 
กรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

9. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงจากเหตุสุดวิสัยดังข้อด้านบน ก็อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ เช่นกัน ไม่สามารถนำมาเรียกร้องคืนได้ทุกกรณี 

10. ขอสงวนสิทธิ์ห้องพักสำหรับผู้ที่ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนได้ทุกกรณี 
11. ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ่งบริษัทไม่สามารถการันตี ทำได้เพียงรีเควสให้ได้เท่าน้ัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ 

กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดการให้ 
12. มัคคุเทศก์ พนักงาน หัวหน้าทัวร์ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจ 

ของบริษัทฯกำกับเท่านั้น 
13. ทางคณะทัวร์ไม่มีอำนาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่องลง 

ประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าช้าในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง  



ต้องรับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกับคณะด้วยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือรีฟันค่าทัวร์/ค่าอาหารที่ไม่ได้ 
เข้าร่วมกับทางทัวร์ทุกกรณี 

14. หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัวร์ท่องเที่ยว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทต่อวัน เพื่อรักษาตั๋วขากลับ 
 มิเช่นนัน้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางทันที และไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลัง 

15. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ไม่เข้าร้านค้าตามที่โปรแกรมกำหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพื่อความเป็นระบบ  
และถูกต้องตามเงื่อนไขท่องเที่ยวที่ท่านได้ซื้อมา 

เมือ่ทา่นตกลงจองชำระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้นิยอม 
และยอมรบัในขอ้กำหนด เงือ่นไข และขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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