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โปรแกรมการเดนิทาง 

ถนนกังหันชินซางวินด์มิล-แหลมซงอัคซาน หรือ SUMOKWON PARK-ทุ่งดอกเรป-วัดซันบัง โพมุนซา-ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค 

 น้ำตกชอนจียอน-ล่องเรือครูซ ตามรอยมรดกโลก-ฮัลโหล คิตตี้ มิวเซี่ยม-โชว์กายกรรม-ทุ่งหญ้าบนเขาแซ-พยอล-โอรึม 

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ-ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง-ชายหาดโขดหิน ควังชีกี 

ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING-ถนนสายรุ้งเชจู-ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน-ชายหาดอีโฮเทอู 

ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE-ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์ 

 

 

 

จุดนัดพบแรกสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินนานาชาติประจำประเทศไทย เวลานัดหมาย : 22:30 
เที่ยวบิน : 7C2244 

เที่ยวบินออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา : 03.25-10.50 เที่ยวบิน : 7C2244 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง 

 

 

 

พาท่านเดินทางถงึสนามบินเชจูอินเตอร์เนชั่นแนลแอรพ์อร์ต หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืง รับกระเป๋าทีส่ายพาน 
ออกมาพบกับผู้นำทัวร์เพื่อทำการยืนยันตัวตนการเข้าร่วมทัวร์ และเตรียมตัวบริเวณจุดนัดพบเพื่อออก
เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกัน 

 

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

 

วนัแรกของการเดนิทาง      พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูิ-ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูิ 
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง     ถนนกงัหนัชนิซางวนิดม์ลิ-แหลมซงอคัซาน หรอื SUMOKWON PARK-ทุง่ดอกเรป- 
                                       วดัซนับงั โพมนุซา-ไรช่าเขยีวโอซลุลอ็ค   

 



พาท่านสัมผัสความอลังการของกังหันลมขนาดใหญ่ริมชายทะเลบนเกาะเชจู ถนนกังหันชินซางวินด์มิล  ซึ่ง
เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณืที่นี่ เพราะเกาะเชจูจะมีลมพัดตลอดทั้งปี จึงเหมาะแก่การผลิดกระแสไฟด้วยพลังงาน
ลม ทำให้เกิดความสวยงามของกังหันสีขาวที่เรียงรายเลียบชายฝั่งทะเล ตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าคราม และยังมี
สะพานเชื่อมต่อถึงกันให้นักท่องเที่ยวได้เดินเล่นถ่ายรูปชมความงดงามกันด้วย หากช่วงที่น้ำทะเลขึ้น ก็จะได้
เห็นบรรยากาศที่ได้เดินลุยน้ำทะเลชิวๆ ได้ฟิลเหมือนเดินบนน้ำทะเลไปดูกังหันลมใกล้ๆ 

 

พาท่านเดินทางสู่ ซองอัคซาน(SONG AK SAN) หรือที่เรียกกันว่า “แหลมซองอัคซาน” เป็นภูเขามีแหลม
ทอดยาวอ อกสู่ท้องทะเล พร้อมประวิติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามในสมัยอดีต ที่มีการให้ชาวบ้านเกาะเชจูมา
เจาะอุโมงค์เพื่อเก็บยุทโธปกรณ์ต่างๆ ปัจจุบันยังเป็นอุโมงค์บ้าง บางอันก็ถล่มลงมาแล้ว แต่ด้วยความ
สวยงามของบริเวณนี้ จึงถูกเลือกให้เป็นฉากถ่ายทำซีรีย์สุดฮิตที่ดังทั่วโลก “แดจังกึม” นั่นเอง เมื่อมาเท่ียว
ที่นี่แนะนำให้ลงไปถ่ายรูปบริเวณท่าเรือที่มีหินรูปทรงแปลกตา และชายหาดหินทรายที่มีสีดำสนิท จนหลาย
คนเรียกทะเลบริเวณนี้ว่า ทะเลสีดำ และที่พลาดไม่ได้ต้องไปอุดหนุน อาหารทะเลที่งมขึ้นมาสดๆ อาทิ หอย
เป๋าฮื้อ ปลิงทะเล โดยชาวบ้านกลุ่มหญิงประดาน้ำ หรือ แฮนยอ ถัาโชคดีก็อาจจะได้เห็นการดำทะเลของป้าๆ
บริเวณนั้นด้วย  

นำท่านเดินทางสู่ SUMOKWON PARK สวนสาธารณะที่สามารถชมดอกซากุระเต็มสองข้างทาง  

หมายเหต ุ: สวนสาธารณะ SUMOKWON จะพาเดินทางไปชมในชว่งที่มซีากรุะเทา่นัน้ ขอสงวนสิทธิจ์ดัโปรแกรมตามบรษิัทเทา่นัน้ 

พาทุกท่านชมทุ่งดอกคาโนลา (Canola ) หรือที่เรียกกันภาษาเกาหลีว่าดอกยูแช หรือ บางคนก็เรียก เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed) ดอกไม้สี
เหลืองสดใสนี้เป็นดอกไม้ท่ีเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเกาะเชจู เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิในประเทศเกาหลีใต ้
ในช่วงวันเดือนมีนาคม ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศที่เกาหลีใต้จะค่อยๆอบอุ่นขึ้นจากตอนใต้
ของประเทศก่อน เมื่อความอบอุ่นมาเยือน ดอกไม้อย่างดอกคาโนลาหรือ ดอกยูแชก็ค่อยๆออกดอก 
สีเหลืองสนใส อร่ามเต็มท้องทุ่ง ของเกาะเชจู ตัดกับท้องฟ้าสีสดใส เป็นวิวที่ค่อนข้างสวยงามมาก 
นอกจากจะมีความสวยดอกยูแชยังเป็นพืชที่สามารถนำไปผลิตเป็นน้ำมันเพื่อสุขภาพได้ดีเยี่ยม 

นอกจากนี้สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบซีรีส์เกาหลี อาจจะยังจำซีรีส์เรื่องดังอย่าง Spring Waltz ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะฉากบ้านหลังสวยสีขาว 
ที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางดอกยูแชสีเหลืองอร่าม 



จากนั้นพาท่านแวะเยี่ยมชม และนมัสการพระใหญ่ ณ วัดซันบังโพมุนซา วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาซันบัง
หันหน้าออกสู่ทะเล ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองถือถ้วยโอสถ ผู้คนนิยมมาขอ
พรเรื่องของสุขภาพ และความร่ำรวยเงินทอง โดยนิยมทำบุญด้วยการถวายข้าวสาร เทียน พร้อมทั้ง
การหมุนระฆังทองคำรอบฐานองค์พระเพื่อความเป็นศิริมงคลอีกด้วย ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นท่ี
เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจูมายาวนาน นอกจากนั้นรูปปั้นพระแม่กวนอิมซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเล 
ยังเป็นอีกหนึ่งศรัทธาของผู้ที่นับถือ นิยมนำน้ำบริสุทธ์มาถวาย เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต 
ไม่ใช่แค่ชาวพุทธเท่าน้ันที่นิยมมาเยี่ยมชมที่วัดแห่งนี้ เพราะความสงบ และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม 
มองเห็นท้องทะเลแบบพาโนราม่า จึงกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องมาเยือนสักครั้งเมื่อมาเที่ยว
เกาะเชจู 

พาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค ขึ้นช่ือที่สุดแห่งเกาะเชจู O'Sulloc ซึ่งจะแบ่งเป็นโซนไร่ชา
กลางแจ้ง และโซนพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงเรื่องราวของชา ร้านคาเฟ่ และร้านขายของฝาก ซึ่งท่าน
สามารถเยี่ยมชมได้ทุกๆโซน เกาะเชจูเป็นดินแดนท่ีได้รับของขวัญจากธรรมชาติ ปลูกชาเขียวได้
คุณภาพสูง ผสมผสานกับนวัตกรรมสมัยใหม่ จนทำให้ชาที่น่ีส่งออกไปขายทั่วโลก นักท่องเที่ยวทั้ง
เกาหลีและต่างชาติมักมีจุดมุ่งหมายที่จะมาลิ้มรสความอร่อยของชาท่ีมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ถึงแหล่ง

ผลิต โดยเฉพาะไอศรีมชาเขียว เค้กโรล เครื่องดื่มชาเขียวทั้งร้อนและเย็น รับประกันความฟินไปตามๆกัน ส่วนใครที่เน้นการชมวิวถ่ายรูป สวย
ทุกมุมจนกดชัตเตอร์รัวๆแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นโซนไร่ชา หรือขึ้นไปจุดชมวิวด้านบนสุดของพิพิธภัณฑ์ ก็จะเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของไร่ชาที่น่ี 

พร้อมเสริฟด้วยเมนู เทจี ยังนยอม คัลบี้  อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการนำเน้ือหมู
ส่วนซี่โครงมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม เสิร์ฟให้ท่านได้ย่างสดๆ ร้อนๆ ร่วมรับประทานด้วยกัน วิธีการทาน
ให้ได้อรรสรส ต้องตัดหมูเป็นช้ินๆ นำผักสด กระเทียม กิมจิ และเครื่องเคียงต่างๆ มาห่อรวมกัน รับประทานคำ
โตๆแบบสไตล์คนเกาหลี หรือทานกับข้าวสวยร้อนๆที่เรามีเสิรฟให้ไม่อั้นก็ได้เช่นกัน 

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

 

 

 

รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมที่พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกชอนจียอน (Cheonjiyeon Waterfall) น้ำตกที่มีชื่อเสียงบนเกาะเชจู 
เนื่องจากแหล่งน้ำจืดบนเกาะน้อยมาก เมื่อเกิดน้ำตกขึ้นจึงถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์ของชาวบ้านเกาะเช
จูในสมัยอดีต น้ำตกแห่งนี้มีความหมายถึงการเชื่อมโยงท้องผ้าและแผ่นดินเอาไว้ บางคนถือว่าเป็นน้ำ
ศักดิ์สิทธิ์จากสววสวรรค์เลยทีเดียว สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสความงามนี้ ต้องเดืนเข้าไป
ตามเส้นทางที่มีการจัดไว้ให้ เป็นทางราบ เดินง่ายไม่มีขึ้นหรือลงเขาใดๆ ระหว่างเส้นทางก็จะได้ยิน

เสียงน้ำตก ได้สูดโอโซน ได้เก็บเกี่ยวธรรมชาติที่สวยงาม และก่อนถึงน้ำตกจะได้เห็นรูปปั้นเรือแทอู วัฒนธรรมที่เป็น1เอกลักษณ์ของชนชาติ

วนัทีส่ามของการเดนิทาง     นำ้ตกชอนจยีอน-ลอ่งเรอืครซู ตามรอยมรดกโลก-ฮลัโหล คติตี ้มวิเซีย่ม-โชวก์ายกรรม- 
                                       ทุง่หญา้บนเขาแซ-พยอล-โอรมึ 

 



เกาหลีนั่นเอง น้ำตกชอนจียอนจะมีธารน้ำมากน้อยขึ้นอยู่กับฤดูกาล ซึ่งตกจากหน้าผาสูง 22เมตร ลงบ่อที่มีความกว้าง 12เมตร ลึก2เมตร 
มาท่ีนี่ได้ทั้งความสวย เย็น สดชื่น ครบถ้วนเลย 

สุดพิเศษ พาท่านลงเรือครูซลำใหญ่ ล่องชมความงามของชายฝั่งเกาะเชจู ที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก 
นอกจากท่านจะได้ชมท้องทะเลอันสวยงามแล้ว ท่านจะได้ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่นี่เกิด
จากการระเบิดของลาวาใต้ท้องทะเล จนกำเนิดเป็นเกาะขนาดใหญ่ บริเวณนี้เป็นลักษณะแหลมที่ยื่น
ออกมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ ชายฝ่ังตรงนี้ได้ถูกคลื่นลม เซาะผ่านกินเวลาหลักแสนๆปี 
จนเกิดหิน หน้าผา รูปร่าง และลวดลายแปลกตา สวยงามแบบธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาให้เราได้ชมกัน 

เกาะเชจู ขึ้นชื่อเรื่องปลาซาบะอร่อยทึ่สุดอยู่แล้ว เราจึงอยากให้ท่านได้ลิ้มลองเมนู ปลาซาบะย่าง เนื้อแน่นๆและสด
มาก ย่างร้อนๆหนังกรอบๆ รับประทานแบบฉบับเกาหลี โดยนำเนื้อปลาห่อผัก และเครื่องเคียงต่างๆ พร้อมข้าวสวย
ร้อนๆ อร่อยจนต้องร้องว้าวเลยทีเดียว 

 

พาท่านมุ่งหน้าสู่ ฮัลโหลคิตตี้มิวเซี่ยม (HELLO KITTY JEJU ISLAND) เป็นสถานที่จัดแสดง
เรื่องราวเกี่ยวกับคิตตี้ ประวัติความเป็นมา หลากหลายเวอร์ชั่น มุมน่ารักๆให้ได้ถ่ายรูป เยอะแยะ
มากมาย สร้างความสดใส หัวใจพองโต สำหรับคนรักคิตตี้ และคนที่ช่ืนชอบสีชมพูเป็นอย่างยิ่ง ทุก
โซนจะมีธีมที่แตกต่างกัน เช่นธีมบ้านคิตตี้ ธีมอวกาศ ธีมโรงเรียน ธีมชุดประจำชาติ เป็นต้น แนะนำ
ต้องเตรียมเมมโมรี่มาให้เพียงพอ นอกจากนั้นยังมีคาเฟ่สุดชิค เอเวอรี่ติงเป็นคิตตี้ เครื่องดื่ม เค้ก 
วาฟเฟิ้ล น่ารักจนบางคนไม่กล้ากิน แต่ห้ามพลาดเพราะนอกจากน่ารักแล้ว ยังอร่อยทุกอย่างด้วย 
ส่วนใครอยากได้ของสะสมที่เป็นรุ่นลิมิเตดของแท้ ซาริโอ ก็มีร้านขายของที่ระลึก ให้ได้ช้อปติดไม่
ติดมือไปเป็นของฝากกันอีกด้วย 

พาท่านเข้าชม โชว์กายกรรม (ART CIRCUS WORLD SHOW) การแสดงความสามารถของ 
นักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลากหลายชุด แต่ละ
การแสดงจะแตกต่างกันไป เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้ชม มีทั้ง แสง สี เสียง ท่านจะได้รับความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน และหวาดเสียว ไปพร้อมๆกัน เช่น โชว์ลอดห่วง โชว์นี้นักกายกรรมจะ
หมุนตัวและแสดงท่วงท่ากายกรรมต่างๆ ด้วยห่วงที่ห้อยอยู่กลางอากาศโชว์กายกรรมกลาง
อากาศด้วยผ้า นักแสดงจะเล่นกายกรรม บิดตัวด้วยท่าทาง สง่างามขณะห้อยตัวอยู่กลาง

อากาศด้วยผ้าเพียงผืนเดียว เป็นต้น แต่ไฮไลท์ของโชว์นี้ คือ มอเตอร์ไซค์ผาดโผนในพื้นท่ีจำกัด 

จากนั้นพาท่านสู่ทุ่งหญ้าแซ-พยอล-โอรึม ในช่วงฤดูหน้าต้นหญ้าบนภูเขาแห่งนี้จะเริ่มแห้งกลาย
เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ และพริ้วไหวลู่ตามลมท่ีพัดตลอดเวลา จึงมีผู้คนนิยมมาเที่ยว โดยการเดินขึ้น
ไปพิชิตยอดเขาด้านบน หรือบ้างก็มาแค่ถ่ายรูปกับทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่แห่งนี้ ไม่ว่าจะถ่ายใกล้ๆ 
ดอกหญ้าก็มีความสวย ดูอบอุ่น หรือถ่ายกว้างๆ เห็นภาพภูเขาที่เต็มไม่ด้วยดอกหญ้าก็สวยไม่
แพ้กัน 

 



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 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมที่พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี 

จากนั้นพาท่านไปรู้จักกับ สมุนไพรที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต้ Red Pine Oil หรือ น้ำมันสนเข็ม
แดง ตามตำหรับยาโบราณสมัยราชวงศ์โชซอน ที่ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันได้นำมา
สกัดด้วยวิธีที่ทันสมัยดึงสรรพคุณที่ดีท่ีสุดออกมาในรูปแบบที่ทานได้ง่าย และบำรุงสุขภาพได้ดีที่สุด 
น้ำมันสนเข็มแดงมีสรรพคุณช่วยในการทำความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียร์หลอดเลือดที่อุดตัน 
ลดคลอเลสเตอรอล ความดัน เบาหวาน ป้องกันเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน อีกทั้งยังช่วยให้การผ่อนคลาย 
หลับสนิทมากขึ้น ผิวพรรณดูมีสุขภาพดี รับประทานเป็นประจำ ร่างกายแข็งแรงขึ้นตามลำดับ 

 

พาท่านนั่งรถไฟเที่ยวชมธรรมชาติ ECOLAND สูดอากาศบริสุทธิ์ และ
ร่วมกิจกรรมตามสถานีต่างๆ ด้านในถูกสร้างอยู่ท่ามกลางผืนป่าขนาด
ใหญ่ แบ่งออกเป็นหลายหลากโซน ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาป ที่สามารถเดินชม
วิวบนสะพานไม้ แต่ละฤดูจะมีดอกไม้ และพันธุ์ไม้ต่างๆออกสลับกันให้ท่าน
ได้มาเชคอินกันได้ตลอดทั้งปีเลย เดือนธ.ค. - ม.ค. ฤดูหนาวจัด หิมะตก 
และดอกคามิลเลียบาน เดือนก.พ.-เม.ย ทุ่งดอกยูแชกต และมีซากุระบาน
ตอนปลายเดือนมีนา เดือนพ.ค-ก.ค. ชมทิวลิป ดอกไฮเดรนเยีย และลา

เวนเดอร์ เดือนส.ค.-ก.ย. ดอกSunpatein บาน ทุ่งหญ้าเขียวชอุ่ม เดือนต.ค.-พ.ย. ทุ่งหญ้าสีชมพูพิงค์มูลลี่ และดอกหญ้าออกแซ 

บริการท่านด้วย ทแวจีพุลแบ็ก เป็นการนำเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนำไปผัดคลุกเคล้า
พร้อมผักและน้ำซุปแบบขลุกขลิก นักท่องเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติกลมกล่อมและเผ็ดเล็กน้อย 
คล้ายหมูผัดพริกแกงบ้านเรา เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ เป็น
อาหารพิเศษที่ขอแนะนำอย่างยิ่ง 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง     ศนูยน์ำ้มนัสนเขม็แดง-นัง่รถไฟเทีย่ว ECOLAND-หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอบึ 
                                   ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง-ชายหาดโขดหนิ ควงัชกี ีหรอื ถนนคาชรี ี

 



จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) เป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยังมีผู้คน
อาศัยอยู่จริง เมื่อไปถึงจะมีชาวบ้านมาต้อนรับและพาเราเดินชมวิถีชีวิตต่างๆ ในหมู่บ้าน พร้อม
ถ่ายทอดเรื่องราวของคนที่น่ีให้ฟังแบบสนุกสนาน เราจะได้รู้จักรูปปั้นเทพพระเจ้า ทอลฮารุบัง ที่มีอยู่ทั่ว
เกาะ บ้านที่สร้างจากก้อนหินทั้งหลัง แหล่งน้ำจืดที่หายากมาก อาชีพหลักของชาวเกาะ ความไม่เท่า
เทียมของหญิงชายในอดีต สัตว์เลี้ยงประจำเกาะ ไหหรือโอ่งโบราณที่ได้มีไว้หมักกิมจิ เหมือนที่อื่นๆ และ
ที่พลาดไม่ได้สินค้า Otop ของหมู่บ้านท่ีมีมาช้านาน เป็นที่เลื่องชื่อว่ามาเกาะเชจูต้องมาชิม และช้อปสัก
ครั้ง นั่นก็คือผลิตภัณฑ์แคลเซียมธรรมชาติจากกระดูกม้า และน้ำหมักเบอร์รี่ป่า แบล็คราสเบอรี่ หรือ
ที่เรียกันว่า Omija (โอมิจา) ถ้าได้ด่ืมจะสดชื่นมากๆ 

จากนั้นนำท่านชม ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรือที่ถูกขนานนามว่า 
“Sunrise Peak” มีอายุ กว่า 5000 ปี ที่นี่เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ีสวยที่สุด จึงเป็นสถานที่โด่งดังที่
ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขึ้น ป็นสถานที่ท่ีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูก
ยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติ ภูเขาไฟลูกนี้สงบลงเป็นที่เรียบร้อย แต่ทิ้งความ
สมบูรณ์และสวยงามเอาไว้ โดยรูปทรงที่กลมขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 600 เมตร มีรอย
หยักมองแล้วลักษณะเหมือนทรงมงกุฏเลย และเป็นการเชื่อมโยงกับเกาะเชจูแบบธรรมชาติ ด้วยธาร

ลาวา ปัจจุบันจึงสามารถไปเที่ยวจุดนี้ด้วยรถยนต์ และใครที่อยากได้บรรยากาศปากปล่องภูเขาไฟ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ต้องเอาชนะ
ใจตัวเองด้วยการเดินขึ้นไปพิชิตถึงยอดปากปล่อง ความสูงจากระดับน้ำทะเล 182 เมตรเท่าน้ัน 

จากนั้นพาท่านชมความงามที่แปลกตาของ ชายหาดโขดหิน ควังชีกี จุดตรงนี้เป็นทางเชื่อมต่อไปยัง
ภูเขาไปซองซานอิลจูบง และเป็นมุมท่ีสามารถมองเห็นภูเขาไฟลูกนี้แบบเต็มๆ ถือเป็นวิวที่สวยมาก และ
เมื่อเวลาน้ำลงจะมีโขดหิมโผล่ข้ึนมาพร้อมตะไคร่สีเขียวสด ตัดกับน้ำทะเลที่ใสมาก เป็นความงามที่แปลก
ตา ทำให้นักท่องเที่ยวอดใจไม่ได้ที่จะต้องแวะถ่ายรูปก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวซองซานอิลจูบงนั่นเอง  

จากนั้นเดินทางสู่ถนนชื่อดังของเกาะเชจู สถานที่ชมเทศกาลดอกคาโนลาหรือดอกยูแช และซากุระ
เกาหลี เพราะในฤดูใบไม้ผลิถนนสายนี้จะบานสะพรั่งไปด้วยดอกยูแชและดอกซากุระเกาหลี ตลอด
เส้นทาง ถนนนกซาน เรียงรายไปด้วยต้นซากุระเกาหลีสีชมพูอ่อนเป็นฉากหลัง ตัดกับฉากหน้าเป็นทุ่ง
ดอกยูแช ที่ปลูกอยู่เรียงรายตามถนน ยาวกว่า 5 กิโลเมตร ส่งกลิ่นอ่อนๆ หอมฟุ้งไปทั่วเกาะ จนทำให้
ติดอันดับเป็น 1 ใน 100 ถนนที่สวยที่สุดในเกาหลี  

หมายเหต ุ: ถนนคาชรีจีะพาเดนิทางไปชมในช่วงทีม่ซีากรุะเทา่นัน้ ขอสงวนสทิธิจ์ัดโปรแกรมตามบรษิทั
เทา่นั้น 

พาท่านลิ้มรสเมนูพิเศษ ซุปไก่ทะเลสวรรค์  ที่ผสมผสานความเป็นท้องทะเลของเกาะเชจู เข้ากับเรื่องสุขภาพที่แข็งแรง
นั่นก็คือซุปไก่นั่นเอง เมนูน้ีจึงเปรียบดังเมนูจากสวรรค์เลยทีเดียว ส่วนประกอบหลักๆ จะเป็นไก่ที่ต้มด้วยสมุนไพรจน
เปื่อย และเพิ่มซีฟู้ดตามฤดูกาลเข้าไป ทำให้น้ำซุปอร่อย หวาน กลมกล่อมไม่เหมือนใคร เสิรฟท่านพร้อมข้าวสวย
ร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ เช่นกิมจิ สาหร่าย หัวไชเท้า 

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



 

 

 

รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมที่พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี  

พาท่านเข้าชมและเลือกซื้อชุดเครื่องนอนเพ่ือสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ Sesa Living ที่ใช้
เส้นใยในการถักทอถึง 15400 เส้น กันไรฝุ่นได้100% มีการใช้หยกในการทำเส้นใย จึงมีคุณสมบัติในเรื่อง
ของการบำบัดขณะนอนหลับ ซึ่งเนื้อผ้าจะมีสัมผัสที่นุ่ม ลื่น ไม่มีเสียงดังเมื่อขยับตัว และยังปรับอุณหภูมิที่
คงที่ให้ร่างกายขณะนอนหลับพักผ่อนอีกด้วย และโชว์รูมแห่งนี้สามารถคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

 

พาท่านไปถ่ายรูปกับความสดใสของถนนสายรุ้งบนเกาะเชจู เป็นถนนเลียบชายทะเลด้านเหนือของเกาะ เป็น
ไอเดียศิลปะที่ดีมากๆ เพราะมีการทาสีบนแท่งหินที่เอาไว้กั้นชายทะเลแบบสลับสีแนวสายรุ้ง ยาวตลอด
เส้นทาง ทำให้เกิดสีสันที่ดึงดูดให้ใครๆที่ผ่านไปมาตรงนี้อดไม่ได้ ที่จะแวะลงมาถ่ายรูปสร้างสีสัน ไม่ว่าจะ
เป็นแอคชั่นท่างนั่ง ท่าเดิน หรือครีเอทแอคชั่นสนุกๆได้มากมาย 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือที่นักท่องเที่ยวเรียกกันว่า "ร้านละลายเงนิวอน" ที่นี่มีขนม 
ของฝาก ของพื้นเมืองเกาหลีที่ขึ้นชื่อ ใครๆมาต้องมีติดไม้ติดมือกลับไป อาทิเช่น ขนมช่ือดังต่างๆ ช้อคโก
แลตหลายหลายรสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น กระทะ 
ตะเกียบ ถ้วยข้าว ซอสปรุงรส วุ้นเส้น รวมถึงของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย เหมือนเอา
เงินวอนมากละลายกันอย่างเพลิดเพลินและไม่ต้องกลัวว่าจะใส่กระเป๋าไม่พอ เพราะที่นี่พร้อมบริการบรรจุ

กล่องตามเงื่อนไขของร้านด้วย 

พาท่านรับประทานเมนูท้องถิ่นประจำเกาะเชจู ช้อป-จัก-ปยอ-กุก คือต้มซุปซี่โครงหมู สมัยก่อนเกาะเชจู
เลี้ยงหมูแทบจะทุกครัวเรือน ซี่โครงของหมูจะถูกนำมาทำซุป ด้วยนำ้ซุปที่ไม่เหมือนใคร เพราะจะเป็นซุปข้น
เหนียวเล็กน้อย เพราะสูตรเฉพาะที่จะใส่ข้าวเมมิลลงไปด้วย จึงมีรสชาติที่เข้มข้น เน้ือหมูจะนุ่ม ร่อนจาก
กระดกู ละมุนมากๆ เสริฟท่านพร้อมข้าวสวย และเครื่องเคียงตามฤดูกาล 

พาท่านท่องเที่ยวชายหาดขึ้นชื่อบนเกาะเชจู "อีโฮเทอู" นอกจากความสวยงามของท้องทะเล คาเฟ่น่ารักๆ
ต่างๆแล้ว ยังมีสัญลักษณ์ที่มองลงมาจากเครื่องบินจะเห็นทันทีที่ถึงเกาะเชจู นั่นก็คือประภาคารรูปม้าสี
ขาว และสีแดง ม้าถือว่าเป็นสัตว์ประจำเกาะเชจู และใครๆที่มาเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปและเชคอินกันที่นี่เสมอ 

 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง      ศนูยแ์สดงชดุเครือ่งนอนSESA LIVING-ถนนสายรุง้เชจู-ซปุเปอรม์ารเ์กต็ ละลายเงนิวอน 
                                      ชายหาดอีโฮเทอ-ูรา้นคา้ปลอดภาษ ีLOTTE DUTY FREE-ช้อปปิง้ในดาวนท์าวน ์

 



พาท่านช้อปปี้งสินคา้ปลอดภาษ ีLOTTE DUTY FREE เครื่องสำอางค์เกาหลีและต่างประเทศ สินค้าแบรนด์เนม ราคาถูก 

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปปิง้ในตวัเมอืงแหง่เกาะเชจู มีโซนใต้ดิน และโซนวอคกิ้งสตรีท ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวมสินค้ายอดฮิต ติดเท
รนด์ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ท้องถิ่นเกาหลี แบรนด์สปอร์ตกีฬาดังๆ ทั้งแฟชั่นเสื้อผ้า หมวก กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ และยังมีสตรีทฟู้ด 
ขนม คาเฟ่ต่างๆอีกด้วย  

ถึงเวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าคอยดูแลข้ันตอนการเชคอิน ตั๋วเครื่องบิน และอำนวยความสะดวก เพ่ือส่ง
ทุกท่านกลับด้วยความสวัสดิภาพ และความประทับใจ 

22.35 – 02.00   นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินที่ 7C2243 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร Special Package Spring 5 วนั 3 คนื 

พีเรยีตเดนิทาง 
ราคาเริม่ตน้ 

(จำนวนจำกดั) ราคาปกต ิ พกัเดีย่วเพิม่ 

มีนาคม : 6-10 19,999 24,999 

6,000.- 

มีนาคม : 5-9, 7-11 20,499 25,499 
มีนาคม : 4-8, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17 
เมษายน : 23-27, 24-28 20,999 25,999 

มีนาคม : 14-18 21,499 26,499 
มีนาคม : 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 

มีนาคม : 21-2 เม.ย. 22,499 23,499 
มีนาคม : 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 

มีนาคม : 28-1 เม.ย. 23,499 28,499 
มีนาคม : 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 ป)ี = 7,000.-      จอยกรุป๊ (ไมใ่ชต้ัว๋เครือ่ง) = 9,000.- 

ราคาเริม่ตน้/ราคาโปรโมชัน่มจีำนวนจำกดั ปรบัราคาขึน้เมื่อถูกจองเตม็ 1 บสั 
กรณุาเชค็ราคาอปัเดทกบัทางเซลกอ่นทำการจองทกุครัง้ 



 

 

 

เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรื่องผู้แอบ
แฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อืน่ เช่น ไปทำงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นโปรแกรม JEJU ทางแลนด์เกาหลี

จำเป็นต้องเก็บค่าประกันเพือ่ให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ เปน็จำนวนเงิน (10,000 บาท / 350,000 won) หากลูกค้า
เป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดนิทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่กำหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คนืเตม็

จำนวน ดังนัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืเงนิประกันกรณีลุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) 

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย
ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด 

 
 

ขอ้กำหนดและเงือ่นไข 
1. การสำรองทีน่ัง่ 

• สามารถจองด้วยตนเองผ่านระบบ โดยเลือกวันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง ประเภทห้องพักให้ถูกต้อง 
• หลังจากนั้นเจ้าหน้าท่ีจะส่ง Invoice ให้ท่าน หากไม่มีการชำระตามดิวเดท การจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ และเมื่อจองใหม่ไม่มีที่นั่ง หรือ

ราคาปรับขึ้น จะไม่สามารถใช้ข้อมูลการจองเดิมได้ 
• การมัดจำ ชำระที่นั่งละ 5000 บาท และชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรือตามดิวเดทของ Invoice (สำหรับราคาปกติ) 
• กรณีราคาโปรโมชั่นพิเศษ จองก่อนเดินทางต่ำกว่า 15 วัน ช่วงเทศกาล หยุดยาว ต้องชำระเต็มจำนวนเท่านั้น  
• สำหรับกรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใช้ราคาโปรโมช่ันได้ ต้องให้เจ้าหน้าที่ออกบุคกิ้งให้เท่านั้น 
• หากไม่ชำระส่วนที่เหลือตามกำหนด ที่นั่งจะถูกยกเลิก และไม่สามารถขอรีฟันเงินมัดจำคืนได้ทุกกรณี 
• หลังจากชำระเงิน มัดจำ/ชำระเต็มจำนวน ท่านต้องกรอกข้อมูลผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตด้วยตนเองให้ถูกต้อง 

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

2. การยกเลิกการเดนิทาง 

• 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 

• ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเว้นท์ต่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ได้ทุกกรณี 
• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนชื่อ/Refund ได้ทุกกรณี 



ราคานีร้วม 

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ 
• ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
• ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
• ค่าที่พักระดับมาตรฐาน จำนวนคืนตามระบุในโปรแกรม (ห้องพัก2-3ท่าน) 
• ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2-3ท่าน) *พักเด่ียวจะมี Single Charge 
• ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.  
• ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์) 
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

ราคานีไ้มร่วม 

• ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเท่านั้น) 

• ค่าบรกิาร (Service Charge) 1,500 บาท  
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินจากสายการบินกำหนด (15-20กก) 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการทัวร์ 
• ค่ารถ ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากขึ้นไม่ทันต้องรับผิดชอบค่าเดินทางตามคณะด้วยตนเอง) 
• ค่าอาหารตามหลักศาสนาที่นอกเหนือรายการทัวร์ (ลูกค้าต้องเตรียมมาเอง) 
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
• ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 
• ค่าตรวจโควิดทุกที่ หากมีท่านชำระเอง 

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 หรือไม่ผ่านด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทย-เกาหลี จะถูกริบเงินประกันเต็มจำนวนเพ่ือนำมาชำระค่าปรับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ดังนั้นไม่สามารถเรียกร้องคืน
ได้ทุกกรณี 

• หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอำนาจใดๆ หรือส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ผู้เดินทางต้องจัดการเอกสารส่วนตัว 
เที่ยวบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด 

 
 
 
 



2. หมายเหต ุ

กรณุาอา่นและทำความเขา้ใจขอ้ตกลงดา้นลา่งโดยละเอียดกอ่นทำการจองทกุครัง้ 
1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ อยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไม่สามารถ Refund ค่าทัวร์ได้) 
2. การเดินทางต้องมีผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) หากจำนวนไม่ครบจะถูกยกเลิก และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน สามารถ 

Refundได้เต็มจำนวน สำหรับกรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใช้ราคาโปรโมชั่นได้ ต้องให้เจ้าหน้าที่ออกบุคกิ้งให้เท่านั้น 
3. บริษัทมีสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว ได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึง

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

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

นักท่องเที่ยวเอง 
7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะทั้งขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจากเหตุใดๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน/ชื่อ หรือ

ยกเลิกคืนเงินได้ 
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัย

ธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ัง
จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

9. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถนำมาเรียกร้องคืนได้ทุกกรณี 
10. ขอสงวนสิทธิ์ห้องพักสำหรับผู้ที่ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนได้ทุกกรณี 
11. ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ่งบริษัทไม่สามารถการันตี ทำได้เพียงรีเควสให้ได้เท่าน้ัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ทางโรงแรมเป็นผู้จัดการให้ 
12. มัคคุเทศก์ พนักงาน หัวหน้าทัวร์ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ

กำกับเท่านั้น 
13. ทางคณะทัวร์ไม่มีอำนาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่องลง

ประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าช้าในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ต้อง
รับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกับคณะด้วยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือรีฟันค่าทัวร์/ค่าอาหารที่ไม่ได้เข้าร่วมกับ
ทางทัวร์ทุกกรณี 

14. หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัวร์ท่องเที่ยว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทต่อวัน เพื่อรักษาตั๋วขากลับ มิ
เช่นนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางทันที และไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลัง 

15. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ไม่เข้าร้านค้าตามที่โปรแกรมกำหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพื่อความเป็นระบบ และ
ถูกต้องตามเงื่อนไขท่องเที่ยวที่ท่านได้ซื้อมา 
เมื่อท่านตกลงจองชำระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยินยอม และยอมรับใน

ข้อกำหนด เงื่อนไข และขอ้ตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
 
 



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