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โปรแกรมการเดินทาง  
ชายหาดวอลจองร ี– ถ ้ามนัจงักลุ - โขดหนิหวัมงักร ยงดอูมั – ถนนสายรุง้เชจ ู

ถนนกงัหนัชนิซางวนิดม์ลิ – ไรช่าเขยีวโอซุลลอ็ค – แหลมซงอคัซาน - แหลมหวัมงักร ยงมอร ี- วดัซนับงั โพมุนซา 
นัง่รถไฟเทีย่ว ECOLAND – ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง -หมู่บา้นวฒันธรรมซองอบึ - ภูเขาไฟซองซาน อลิจุลบง – แหลมซอพจโีกจ ี

วดัชอนวงัซา - ศูนยแ์สดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING – ซุปเปอรม์ารเ์กต็ - รา้นคา้ปลอดภาษ ีLOTTE DUTY FREE 
ชายหาดอโีฮเทอู - ชอ้ปป้ิงในดาวน์ทาวน์ 

 
 

 
จุดนดัพบแรกสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินนานาชาติประจ าประเทศไทย  
เวลานดัหมาย : 23:30 เที่ยวบิน : 7C2244 
เที่ยวบินออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  
เวลา : 02.25-09.55 เท่ียวบิน : 7C2244 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6ชัว่โมง 

 
 
 

พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจูอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต หลงัจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าท่ี
สายพาน ออกมาพบกบัผูน้ าทวัร์เพื่อท าการยืนยนัตวัตนการเขา้ร่วมทวัร์ และเตรียมตวับริเวณจุดนัดพบเพื่อออก
เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกนั 
 
 
พาท่านรับประทานเมนูขึ้นช่ือประจ าเกาะเชจู Jeon Bok Juk หรือโจ๊กหอยเป๋าฮ้ือ  ท่ีโด่งดงัแบบใครท่ีมาเท่ียวเชจู
ตอ้งลองมาล้ิมรสให้ได ้และท่ีส าคญันอกจากความอร่อยของตวัขา้วโจ๊กท่ีถูกปรุงเป็นพิเศษแลว้ ยงัมีหอยเป๋าฮ้ือจาก
ทอ้งทะเลเกาะเชจู มาเป็นช้ินพอดีค าแบบน่ารับประทานมากๆ เมนูน้ีบอกเลยว่านอกจากอร่อยแลว้ยงัไดป้ระโยชน์ 
เพ่ิมก าลงัวงัชาอีกดว้ย 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ชายหาดวอลจองรี Woljeongri Beach ชายหาดสุตชิคบนเกาะเชจู ท่ีเป็นรูปโคง้ทรงเส้ียว
พระจนัทร์ ทรายสีขาวละเอียดตดักบัน ้าทะเลสีมรกต ลมพดัเยน็สบายตลอดทั้งปี ตลอดเส้นถนนจะมีร้านคาเฟ่เก๋ๆ ท่ี
นกัท่องเท่ียวนิยมมาเชคอิน ด่ืมกาแฟ เบเกอร่ีอร่อยๆ หลายร้านมาก ทุกร้านจะมีรูปแบบสไตลเ์มดิเตอร์เรเนียน ให้
ความรู้สึกคลา้ยการเท่ียวทะเลทางยโุรป และช่วงหนา้ร้อนก็เป็นท่ีนิยมของกลุ่มรักกีฬาทางน ้ า เซิร์ฟต่างๆ ดว้ย หน่ึง
ส่ิงท่ีทุกคนพลาดไม่ไดก้บัการมาเท่ียวท่ีชายหาดวอลจองรีน้ี คือการนัง่ถ่ายรูปบนเกา้อ้ีหลากสี ท่ีตั้งเรียงราย หนัหนา้
ออกสู่ทะเล ชิว ชิค ถูกใจวยัรุ่นมาก 

 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      ชายหาดวอลจองรี – ถ า้มนัจงักลุ - โขดหินหวัมงักร ยงดอูมั – ถนนสายรุ้งเชจ ู
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ถ ้ามนัจงักุล เป็นถ ้าลาวาท่ียาวเป็นอนัดบัท่ี 12ของโลก 8.9กิโล ซ่ึงถ ้าแห่งน้ีเคยเป็นช่อง
ธารลาวาใน สมยั การระเบิดของภูเขาไปฮนัลาซาน ท่ีเป็นตน้ก าเนิดของเกาะเชจู มีอายุ 2 -3แสนปี มีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ และภูมิศาสตร์เป็นอย่างมาก ซ่ึงเม่ือธารลาวาแห่งน้ี เยน็ตวัลงก็ท าให้เกิดลวดลาย ความสวยงาม
ภายในถ ้าท่ีหาดูไดย้าก เช่นดอกไมล้าวา แท่งลาวา สะพานลาวา เรือลาวา ปะการังลาวา และรูปร่างแปลกตาอีก
มากมาย การเขา้ไปเยี่ยมชมก็สะดวกสบายเพราะทางอุทยานไดจ้ดัเส้นทางการเขา้ชม และมีแสงไฟส่องให้เราได้
เห็นอยา่งชดัเจน 
จากนั้นพาท่านเท่ียวชมโขดหินหัวมงักร ยงดูอมั Yongduam Rock ไฮไลท์อีกหน่ึงท่ีของเกาะเชจู เพราะความ
มหัศจรรยข์องธรรมชาติ ทั้งคล่ืน ลม ทะเล เซาะให้โขดหินน้ีมีรูปร่างลกัษณะแปลกตา มองแลว้คลา้ยกบัหวัของ
มงักร ซ่ึงมงักรถือเป็นเทพเจา้ ความย่ิงใหญ่ ความมงคล และเป็นสัญลกัษณ์ของกษตัริยเ์ลยก็ว่าได ้จึงท าให้มีผูค้น
แวะเวียนมาชมความมหัศจรรยน้ี์กนัเยอะมาก กลายเป็นสถานท่ียอดฮิตทนัที และบริเวณน้ียงัมีวิวทิวทศัน์ของ
ทอ้งทะเลฝ่ังบนสุดของเกาะหันหน้าไปยงัฝ่ังแผน่ดินใหญ่ของเกาหลีใต ้วิวแบบพาโนรามา สุดลูกหูลูกตา หาก
โชคดีก็จะไดเ้ห็นทุ่นสีส้มเร่ืองแสงลอยอยูก่ลางทะเล นัน่คือแฮนยอก าลงัด าน ้ า ปัจจุบนัยงัมีให้เห็นอยู่ประปราย 
ไดม้าเยือนท่ีน่ีจะโชคดีเพราะถูกจดัให้เป็นฮวงจุย้มงักร 
พาท่านไปถ่ายรูปกบัความสดใสของถนนสายรุ้งบนเกาะเชจู เป็นถนนเลียบชายทะเลดา้นเหนือของเกาะ เป็น
ไอเดียศิลปะท่ีดีมากๆ เพราะมีการทาสีบนแท่งหินท่ีเอาไวก้ั้นชายทะเลแบบสลบัสีแนวสายรุ้ง ยาวตลอดเส้นทาง 
ท าให้เกิดสีสันท่ีดึงดูดให้ใครๆท่ีผ่านไปมาตรงน้ีอดไม่ได ้ท่ีจะแวะลงมาถ่ายรูปสร้างสีสัน ไม่ว่าจะเป็นแอคชัน่
ท่างนัง่ ท่าเดิน หรือครีเอทแอคชัน่สนุกๆไดม้ากมาย 
 

พร้อมเสริฟดว้ยเมนู เทจี ยงันยอม คลับ้ี อาหารเกาหลีแบบป้ิงยา่งท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการน าเน้ือหมูส่วนซ่ีโครงมาหมกั
กบัเคร่ืองปรุงจนเน้ือนุ่ม เสิร์ฟให้ท่านไดย้่างสดๆ ร้อนๆ ร่วมรับประทานดว้ยกนั วิธีการทานให้ไดอ้รรสรส ตอ้งตดัหมูเป็น
ช้ินๆ น าผกัสด กระเทียม กิมจิ และเคร่ืองเคียงต่างๆ มาห่อรวมกนั รับประทานค าโตๆแบบสไตลค์นเกาหลี หรือทานกบัขา้ว
สวยร้อนๆท่ีเรามีเสิรฟให้ไม่อั้นก็ไดเ้ช่นกนั 
 

ที่พกั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทียบเท่า 
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รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมท่ีพกั เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบบัเกาหลี ให้ท่านเลือกรับประทานในห้องอาหารท่ี  
สะอาด บรรยากาศดี พร้อม ออกเดินทางท่องเท่ียวต่อ 
พาท่านสัมผสัความอลงัการของกงัหันลมขนาดใหญ่ริมชายทะเลบนเกาะเชจู  ถนนกงัหันชินซางวินด์มิล (SINCHANG 
WINDMILL COASTAL ROAD) ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณืท่ีน่ี เพราะเกาะเชจูจะมีลมพดัตลอดทั้งปี จึงเหมาะแก่การผลิ
ดกระแสไฟดว้ยพลงังานลม ท าให้เกิดความสวยงามของกงัหนัสีขาวท่ีเรียงรายเลียบชายฝ่ังทะเล ตดักบัน ้าทะเลสีฟ้าคราม 
และยงัมีสะพานเช่ือมต่อถึงกนัให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ดินเล่นถ่ายรูปชมความงดงามกนัดว้ย หากช่วงท่ีน ้ าทะเลขึ้น ก็จะได้
เห็นบรรยากาศท่ีไดเ้ดินลุยน ้าทะเลชิวๆ ไดฟิ้ลเหมือนเดินบนน ้าทะเลไปดูกงัหนัลมใกล้ๆ  
 
พาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค ขึ้นช่ือท่ีสุดแห่งเกาะเชจู O'Sulloc ซ่ึงจะแบ่งเป็นโซนไร่ชากลางแจง้ และโซน
พิพิธภณัฑท่ี์มีการจดัแสดงเร่ืองราวของชา ร้านคาเฟ่ และร้านขายของฝาก ซ่ึงท่านสามารถเยี่ยมชมไดทุ้กๆโซน เกาะเชจู
เป็นดินแดนท่ีไดรั้บของขวญัจากธรรมชาติ ปลูกชาเขียวไดคุ้ณภาพสูง ผสมผสานกบันวตักรรมสมยัใหม่ จนท าให้ชาท่ีน่ี
ส่งออกไปขายทัว่โลก นกัท่องเท่ียวทั้งเกาหลีและต่างชาติมกัมีจุดมุ่งหมายท่ีจะมาล้ิมรสความอร่อยของชาท่ีมีรสชาติเป็น
เอกลกัษณ์ถึงแหล่งผลิต โดยเฉพาะไอศรีมชาเขียว เคก้โรล เคร่ืองด่ืมชาเขียวทั้งร้อนและเยน็ รับประกนัความฟินไป
ตามๆกนั ส่วนใครท่ีเนน้การชมวิวถ่ายรูป สวยทุกมุมจนกดชตัเตอร์รัวๆแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นโซนไร่ชา หรือขึ้นไปจุดชม
วิวดา้นบนสุดของพิพิธภณัฑ ์ก็จะเห็นความย่ิงใหญ่อลงัการของไร่ชาท่ีน่ี 
พาท่านเดินทางสู่ ซองอคัซาน(SONG AK SAN) หรือท่ีเรียกกนัว่า “แหลมซองอคัซาน” เป็นภูเขามีแหลมทอดยาวออกสู่
ท้องทะเล พร้อมประวิติศาสตร์เก่ียวกับสงครามในสมัยอดีต ท่ีมีการให้ชาวบ้านเกาะเชจูมาเจา ะอุโมงค์เพื่อเก็บ
ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ปัจจุบนัยงัเป็นอุโมงคบ์า้ง บางอนัก็ถล่มลงมาแลว้ แต่ดว้ยความสวยงามของบริเวณน้ี จึงถูกเลือกให้
เป็นฉากถ่ายท าซีรียสุ์ดฮิตท่ีดงัทัว่โลก “แดจงักึม” นั่นเอง เม่ือมาเท่ียวท่ีน่ีแนะน าให้ลงไปถ่ายรูปบริเวณท่าเรือท่ีมีหิน
รูปทรงแปลกตา และชายหาดหินทรายท่ีมีสีด าสนิท จนหลายคนเรียกทะเลบริเวณน้ีว่า ทะเลสีด า และท่ีพลาดไม่ไดต้อ้ง
ไปอุดหนุน อาหารทะเลท่ีงมขึ้นมาสดๆ อาทิ หอยเป๋าฮ้ือ ปลิงทะเล โดยชาวบา้นกลุ่มหญิงประดาน ้า หรือ แฮนยอ ถาัโชค
ดีก็อาจจะไดเ้ห็นการด าทะเลของป้าๆบริเวณนั้นดว้ย 
 พร้อมเสริฟดว้ยเมนู   Jeju Fish Grill  เกาะเชจู ขึ้นช่ือเร่ืองปลาซาบะอร่อยท่ึสุดอยูแ่ลว้ เราจึงอยากให้ท่านไดล้ิ้มลองเมนู 
ปลาซาบะย่าง เน้ือแน่นๆและสดมาก ย่างร้อนๆหนงักรอบๆ รับประทานแบบฉบบัเกาหลี โดยน าเน้ือปลาห่อผกั และ
เคร่ืองเคียงต่างๆ พร้อมขา้วสวยร้อนๆ อร่อยจนตอ้งร้องวา้วเลยทีเดียว 
 

พาท่านเท่ียวชมความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ  แหลมหัวมงักร ยงมอรี ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเกาะเชจู ก็คือ
แหลมโขดหินท่ีมีลวดลายเป็นแนวยาวสลบัซับซ้อนกนั แบบสวยงาม ไม่เหมือนใคร และท่ีแห่งน้ีตามจินตนาการ
ของคนสมยัก่อนมองว่ามีความเหมือนกบัมงักรท่ีก าลงัจะกระโจนลงน ้ าทะเล จึงตั้งช่ือว่า "ยงมอรี" ท่ีแปลว่าหัว
มังกรนั่นเอง และนอกจากท่านจะไดช้มความสวยของโขดหินแล้ว ยงัมีพิพิธภณัฑ์เรือท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของ 
Hendrick Hamel เป็นชาว Netherlands ท่ีมาติดอยู่เกาะเชจู เม่ือได้กลับไป จึงได้เขียนหนังสือบันทึกความ
ประทบัใจท่ีมีของเกาะเชจูนัน่เอง 

วนัท่ีสามของการเดินทาง      ถนนกงัหนัชินซางวินดมิ์ล – ไร่ชาเขียวโอซุลลอ็ค – แหลมซงอคัซาน –  
                                                แหลมหวัมงักร ยงมอรี - วดัซนับงั โพมุนซา 
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จากนั้นพาท่านแวะเย่ียมชม และนมัสการพระใหญ่ ณ วดัซันบังโพมุนซา วดัแห่งน้ีตั้งอยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล ภายในวดัประดิษฐาน
พระพุทธรูปองคใ์หญ่สีทองถือถว้ยโอสถ ผูค้นนิยมมาขอพรเร่ืองของสุขภาพ และความร ่ ารวยเงินทอง โดยนิยม
ท าบุญดว้ยการถวายขา้วสาร เทียน พร้อมทั้งการหมุนระฆงัทองค ารอบฐานองคพ์ระเพ่ือความเป็นศิริมงคลอีกดว้ย 
ซ่ึงมีความศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีเล่ือมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจูมายาวนาน นอกจากนั้นรูปป้ันพระแม่กวนอิมซ่ึง
หันหน้าออกสู่ทะเล ยงัเป็นอีกหน่ึงศรัทธาของผูท่ี้นบัถือ นิยมน าน ้ าบริสุทธ์มาถวาย เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของ
ชีวิต ไม่ใช่แค่ชาวพุทธเท่านั้นท่ีนิยมมาเย่ียมชมท่ีวดัแห่งน้ี เพราะความสงบ และวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม มองเห็นทอ้ง
ทะเลแบบพาโนราม่า จึงกลายเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีตอ้งมาเยือนสักคร้ังเม่ือมาเท่ียวเกาะเชจู 

สุดพิเศษ พาท่าน ลงเรือครูซล าใหญ่SANBANGSAN CRUISE UNESCO GEOPARK  ล่องชมความงามของ
ชายฝ่ังเกาะเชจู ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนมรดกโลก นอกจากท่านจะไดช้มทอ้งทะเลอนัสวยงามแลว้ ท่านจะไดช้มความ
มหัศจรรยข์องธรรมชาติ ท่ีน่ีเกิดจากการระเบิดของลาวาใตท้อ้งทะเล จนก าเนิดเป็นเกาะขนาดใหญ่ บริเวณน้ี
เป็นลกัษณะแหลมท่ีย่ืนออกมาทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเกาะ ชายฝ่ังตรงน้ีไดถู้กคล่ืนลม เซาะผ่านกินเวลา
หลกัแสนๆปี จนเกิดหิน หน้าผา รูปร่าง และลวดลายแปลกตา สวยงามแบบธรรมชาติรังสรรคข์ึ้นมาให้เราได้
ชมกนั 
 

 พร้อมเสริฟดว้ยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมกัช้ินบางๆ ผกัต่างๆ ตามฤดูกาล เช่นกะหล ่าปลี ฟักทองอ่อน 
ถัว่งอก แครอท เห็ดและใส่วุน้เส้นเกาหลี ท่ีมีความเหนียวนุ่ม เสิร์ฟในหมอ้ไฟร้อนๆ หมูจะมีความนุ่มมาก และน ้าซุปจะหอม
หวาน เสริฟพร้อมกบัขา้วสวยร้อนๆ ทานคู่กบัเคร่ืองเคียงต่างๆท่ีร้านจะน าเสนอ เช่น กิมจิ สาหร่าย หัวไชเทา้ดอง ถัว่งอกดอง 

ที่พกั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั เป็นสไตลบ์ุฟเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี ให้ท่านเลือกรับประทานในห้องอาหารท่ี สะอาด บรรยากาศดี พร้อมออกเดินทาง
ท่องเที่ยวต่อ 

พาท่านนั่งรถไฟเท่ียวชมธรรมชาติ ECOLAND สูดอากาศบริสุทธ์ิ และร่วมกิจกรรมตามสถานีต่างๆ ดา้นในถูก
สร้างอยู่ท่ามกลางผืนป่าขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็นหลายหลากโซน ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาป ท่ีสามารถเดินชมวิวบน
สะพานไม ้แต่ละฤดูจะมีดอกไม ้และพนัธ์ุไมต้่างๆออกสลบักนัให้ท่านไดม้าเชคอินกนัไดต้ลอดทั้งปีเลย เดือนธ.ค. 
- ม.ค. ฤดูหนาวจดั หิมะตก และดอกคามิลเลียบาน เดือนก.พ.-เม.ย ทุ่งดอกยูแชกต และมีซากุระบานตอนปลาย
เดือนมีนา เดือนพ.ค-ก.ค. ชมทิวลิป ดอกไฮเดรนเยีย และลาเวนเดอร์ เดือนส.ค.-ก.ย. ดอกSunpatein บาน ทุ่งหญา้
เขียวชอุ่ม เดือนต.ค.-พ.ย. ทุ่งหญา้สีชมพูพิงคม์ูลล่ี และดอกหญา้ออกแซ 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      นัง่รถไฟเท่ียว ECOLAND – ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง -หมูบ่้านวฒันธรรมซองอึบ –  
                                           ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง – แหลมซอพจโีกจ ี
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จากนั้นพาท่านไปรู้จกักบั สมุนไพรท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีใต ้Red Pine Oil หรือ น ้ามนัสนเขม็แดง ตามต า
หรับยาโบราณสมยัราชวงศโ์ชซอน ท่ีถูกบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ปัจจุบันไดน้ ามาสกดัดว้ยวิธีท่ีทนัสมยัดึง
สรรพคุณท่ีดีท่ีสุดออกมาในรูปแบบท่ีทานไดง้่าย และบ ารุงสุขภาพไดดี้ท่ีสุด น ้ ามนัสนเข็มแดงมีสรรพคุณช่วยใน
การท าความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียร์หลอดเลือดท่ีอุดตนั ลดคลอเลสเตอรอล ความดนั เบาหวาน ป้องกนั
เส้นเลือด ตีบ แตก ตนั อีกทั้งยงัช่วยให้การผ่อนคลาย หลบัสนิทมากขึ้น ผิวพรรณดูมีสุขภาพดี รับประทานเป็น
ประจ า ร่างกายแขง็แรงขึ้นตามล าดบั 
 
พาท่านรับประทานเมนูทอ้งถ่ินประจ าเกาะเชจู ชอ้ป-จกั-ปยอ-กุก คือตม้ซุปซ่ีโครงหมู สมยัก่อนเกาะเชจูเล้ียงหมู

แทบจะทุกครัวเรือน ซ่ีโครงของหมูจะถูกน ามาท าซุป ด้วยน า้้ซุปท่ีไม่เหมือนใคร เพราะจะเป็นซุปขน้เหนียวเล็กน้อย เพราะ
สูตรเฉพาะท่ีจะใส่ขา้วเมมิลลงไปดว้ย จึงมีรสชาติท่ีเขม้ขน้ เน้ือหมูจะนุ่ม ร่อนจากกระดูก ละมุนมากๆ เสริฟท่านพร้อมขา้วสวย 
และเคร่ืองเคียงตามฤดูกาล 
จากนั้นพาท่านเย่ียมชม หมู่บา้นวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) เป็นหมู่บา้นโบราณอายมุากกว่า 300 ปี ท่ี

ยงัมีผูค้นอาศยัอยู่จริง เม่ือไปถึงจะมีชาวบา้นมาตอ้นรับและพาเราเดินชมวิถีชีวิตต่างๆ ในหมู่บา้น พร้อมถ่ายทอด
เร่ืองราวของคนท่ีน่ีให้ฟังแบบสนุกสนาน เราจะไดรู้้จกัรูปป้ันเทพพระเจา้ ทอลฮารุบงั ท่ีมีอยู่ทัว่เกาะ บา้นท่ีสร้างจาก
กอ้นหินทั้งหลงั แหล่งน ้ าจืดท่ีหายากมาก อาชีพหลกัของชาวเกาะ ความไม่เท่าเทียมของหญิงชายในอดีต สัตวเ์ล้ียง
ประจ าเกาะ ไหหรือโอ่งโบราณท่ีไดมี้ไวห้มกักิมจิ เหมือนท่ีอื่นๆ และท่ีพลาดไม่ไดสิ้นคา้ Otop ของหมู่บา้นท่ีมีมาชา้
นาน เป็นท่ีเล่ืองช่ือว่ามาเกาะเชจูตอ้งมาชิม และชอ้ปสักคร้ัง นัน่ก็คือผลิตภณัฑแ์คลเซียมธรรมชาติจากกระดูกมา้ และ
น ้าหมกัเบอร์ร่ีป่า แบลค็ราสเบอร่ี หรือท่ีเรียกนัว่า Omija (โอมิจา) ถา้ไดด่ื้มจะสดช่ืนมากๆ 
จากนั้นน าท่านชม ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรือท่ีถูกขนานนามว่า “Sunrise 
Peak” มีอาย ุกว่า 5000 ปี ท่ีน่ีเป็นจุดชมพระอาทิตยข์ึ้นท่ีสวยท่ีสุด จึงเป็นสถานท่ีโด่งดงัท่ีผูค้นมาขอพรและชมพระ
อาทิตยข์ึ้น ป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสัมผสั จึงถูกยกยอ่งให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยใ์หม่
ทางธรรมชาติ ภูเขาไฟลูกน้ีสงบลงเป็นท่ีเรียบร้อย แต่ทิ้งความสมบูรณ์และสวยงามเอาไว ้โดยรูปทรงท่ีกลมขนาด
ใหญ่เส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 600 เมตร มีรอยหยกัมองแลว้ลกัษณะเหมือนทรงมงกุฏเลย และเป็นการเช่ือมโยง
กบัเกาะเชจูแบบธรรมชาติ ดว้ยธารลาวา ปัจจุบนัจึงสามารถไปเท่ียวจุดน้ีดว้ยรถยนต์ และใครท่ีอยากไดบ้รรยากาศ
ปากปล่องภูเขาไฟ พร้อมชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ตอ้งเอาชนะใจตวัเองดว้ยการเดินขึ้นไปพิชิตถึงยอดปากปล่อง 
ความสูงจากระดบัน ้าทะเล 182 เมตรเท่านั้น 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่แหลมซอฟจีโกจี หน่ึงสถานท่ีเท่ียวยอดฮิตบนเกาะเชจู ท่ีมีความสวยงามจนเป็นจุดท่ีซีรีย์
เกาหลีนิยมมาถ่ายท ามากท่ีสุด กิจกรรมน่าสนใจของจุดน้ีมีเยอะมาก เช่นการเดินไปเย่ียมชมปลายสุดของแหลมท่ีจะมี
ประภาคารสีขาวตั้งเด่นสวยงาม มีโขดหินคู่ท่ีเรียกกนัว่า หินตาหินยาย ระว่างทางก็จะมีบา้นหลงันึงท่ีสมยัอดีตเคยเป็ย
โบสถเ์ก่า ปัจจุบนัถูกปรับเปล่ียนเป็นความน่ารักให้ผูค้นมาถ่ายรูปกนั เส้นทางเดินโคง้ซ้ายโคง้ขวา สวยงามมาก และ
อีกกิจกรรมเด็ดคือตอ้งมาชิมปลาหมึกสดท่ีชาวบา้นเอาไปตากลมจนแห้ง และน ามายา่งบนหินภูเขาไฟนัน่เอง กล่ินจะ
หอม และรสชาติหวาน อร่อย สดมากๆ ถือเป็นของกินท่ีมาแลว้ไม่กินถือว่าไม่ถึงเลยทีเดียว 
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พาท่านล้ิมรสเมนูพิเศษ ซุปไก่ทะเลสวรรค ์ท่ีผสมผสานความเป็นทอ้งทะเลของเกาะเชจู เขา้กบัเร่ืองสุขภาพท่ีแขง็แรงนัน่ก็คือซุป
ไก่นัน่เอง เมนูน้ีจึงเปรียบดงัเมนูจากสวรรคเ์ลยทีเดียว ส่วนประกอบหลกัๆ จะเป็นไก่ท่ีตม้ดว้ยสมุนไพรจนเป่ือย และเพ่ิมซีฟู้ดตาม
ฤดูกาลเขา้ไป ท าให้น ้ าซุปอร่อย หวาน กลมกล่อมไม่เหมือนใคร เสิรฟท่านพร้อมขา้วสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคียงต่างๆ เช่นกิมจิ 
สาหร่าย หวัไชเทา้ 

ที่พกั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั เป็นสไตลบ์ุฟเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี ให้ท่านเลือกรับประทานในห้องอาหารท่ี สะอาด บรรยากาศดี พร้อมออกเดินทาง
ท่องเที่ยวต่อ 

พาท่านเขา้ในชมวัดป่า "ชอนวังซา" เป็นวดัท่ีสวยงามท่ีอยู่กลางหุบเขา 99ยอด ของเทือกเขาฮลัลาซาน ซ่ึงสายมู
ตอ้งห้าม พลาดเพราะวดัแห่งน้ีตอ้งมาขอพรเร่ืองเงินทอง และความกา้วหน้าในเร่ืองหน้าท่ีการงาน วดัน้ีถูกขึ้น
ทะเบียนเเป็นวดัเก่าแก่และศกัด์ิสิทธ์ิมากแห่งนึงในเกาหลี อีกทั้งยงัมีตน้ก าเนิดน ้ าแร่ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคนสมยัก่อนใชดื้
มกินเพื่อเป็นสิริมงคลให้ตนเองอีกดว้ย 
พาท่านเขา้ชมและเลือกซ้ือชุดเคร่ืองนอนเพ่ือสุขภาพอนัดบัหน่ึงของประเทศเกาหลีใต ้Sesa Living ท่ีใชเ้ส้นใยใน
การถกัทอถึง 15400 เส้น กนัไรฝุ่ นได1้00% มีการใชห้ยกในการท าเส้นใย จึงมีคุณสมบติัในเร่ืองของการบ าบดั
ขณะนอนหลบั ซ่ึงเน้ือผา้จะมีสัมผสัท่ีนุ่ม ล่ืน ไม่มีเสียงดงัเม่ือขยบัตวั และยงัปรับอุณหภูมิท่ีคงท่ีให้ร่างกายขณะ
นอนหลบัพกัผอ่นอีกดว้ย และโชวรู์มแห่งน้ีสามารถคืนภาษีให้กบันกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือท่ีนกัท่องเท่ียวเรียกกนัว่า "ร้านละลายเงินวอน" ท่ีน่ีมีขนม ของฝาก 
ของพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีขึ้นช่ือ ใครๆมาตอ้งมีติดไมติ้ดมือกลบัไป อาทิเช่น ขนมช่ือดงัต่างๆ ชอ้คโกแลตหลายหลาย
รสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใชใ้นครัวเรือน เช่น กระทะ ตะเกียบ ถว้ยขา้ว ซอสปรุง
รส วุน้เส้น รวมถึงของฝากของท่ีระลึกมีให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมาย เหมือนเอาเงินวอนมากละลายกันอย่าง
เพลิดเพลินและไม่ตอ้งกลวัว่าจะใส่กระเป๋าไม่พอ เพราะท่ีน่ีพร้อมบริการบรรจุกล่องตามเง่ือนไขของร้านดว้ย 
พาท่านรับประทานเมนู แม-อุน-ทแวจี-คลับ้ี-จิม หรือ ซีโครงหมูตุ๋นซอสแดง  เมนูน้ีถูกปากคนไทยแน่นอน 
เพราะซอสแดงหรือน ้ าซุปจะมีรสชาติท่ีเขม้ขน้ เผ็ดเล็กน้อย และซึมเขา้สู่เน้ือหมู ท่ีเป็นส่วนซ่ีโคง ท่ีตุ๋นจนนุ่ม 

ละมุนล้ินมากๆ เสิรฟคู่กบัขา้วสวยร้อนๆ และเคร่ืองต่างๆ เช่น กิมจิ สาหร่าย หวัไชเทา้ หรือ ผกัตามฤดูกาล 
 

พาท่านชอ้ปป้ีงสินค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE เคร่ืองส าอางคเ์กาหลีและต่างประเทศ สินคา้แบรนดเ์นม ราคาถูก 
 
 

พาท่านท่องเท่ียวชายหาดขึ้นช่ือบนเกาะเชจู "อีโฮเทอู" นอกจากความสวยงามของทอ้งทะเล คาเฟ่น่ารักๆต่างๆแลว้ ยงัมี
สัญลกัษณ์ท่ีมองลงมาจากเคร่ืองบินจะเห็นทนัทีท่ีถึงเกาะเชจู นัน่ก็คือประภาคารรูปมา้สีขาว และสีแดง มา้ถือว่าเป็นสัตว์
ประจ าเกาะเชจู และใครๆท่ีมาเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปและเชคอินกนัท่ีน่ีเสมอ 
 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง      วดัชอนวงัซา - ศนูยแ์สดงชุดเคร่ืองนอนSESA LIVING - ซุปเปอรม์ารเ์กต็ ละลายเงินวอน – 
                                            ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE -ชายหาดอีโฮเทอ ู- ช้อปป้ิงในดาวน์ทาวน์ 
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จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปป้ิงในตัวเมืองแห่งเกาะเชจู มีโซนใตดิ้น และโซนวอคก้ิง
สตรีท ซ่ึงถือว่าเป็นแหล่งรวมสินคา้ยอดฮิต ติดเทรนด ์ไม่ว่าจะเป็นแบรนดท์อ้งถ่ินเกาหลี แบรนด์
สปอร์ตกีฬาดงัๆ ทั้งแฟชัน่เส้ือผา้ หมวก กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอางค ์และยงัมีสตรีทฟู้ด ขนม 
คาเฟ่ต่างๆอีกดว้ย  
ถึงเวลาอนัสมควรพาทุกท่านเดินทางกลบัประเทศไทย โดยมีเจา้หน้าคอยดูแลขั้นตอนการเช
คอิน ตัว๋เคร่ืองบิน และอ านวยความสะดวก เพ่ือส่งทุกท่านกลบัดว้ยความสวสัดิภาพ และความ
ประทบัใจ 

21:45  - 01:25   น าท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี 7C2243 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 

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

  
 

เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ไดรั้บแจ้งเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบนิ เร่ืองผู้แอบแฝง 
มาเป็นนักท่องเทีย่ว แต่ไปด้วยวัตถุประสงคอ์ืน่ เชน่ ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังน้ันโปรแกรม JEJU ทางแลนดเ์กาหลจี าเป็น 

ต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกคา้ไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน เป็นจ านวนเงนิ (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน)  
หากลกูค้าเป็นนักทอ่งเทีย่วจริงๆ เดนิทางทอ่งเทีย่วพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่ าหนด  

สามารถขอรับเงนิประกนันีค้นืเต็มจ านวน  
ดังน้ันจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎบิัตติามเงือ่นไขดังกล่าว 

 (ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิประกนักรณีลุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) 
หากท่านถูกเจ้าหน้าทีต่ม.เกาหลี กกัตวัไม่ใหเ้ดนิทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในระหว่างถูกกกัตวัและส่งตวักลับประเทศไทย 

ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทัง้หมด 
 

 

อตัราค่าบริการ JEJU 5วนั 3 คืน 

พีเรียตเดินทาง 
ราคาโปรโมชัน่ 
(จ านวนจ ากดั) 

ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

สิงหาคม :  3-7 ,4-8 , 5-9  15,900 18,900 

5,900.- 

สิงหาคม :  12-16 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 24-28 ,25-29 ,  
26-30 ,31-4ก.ย. 

กนัยายน : 1-5 ,2-6 , 7-11 ,8-12 ,9-13 ,14-18 , 15-19 ,  
16-20 , 21-25 , 22-26 , 23-27 

16,900 19,400 

สิงหาคม :  10-14 , 11-15 18,900 21,900 

ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 4,900.-      จอยกรุป๊ (ไม่ใช้ตัว๋เครื่อง) =6,900.- 
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ข้อก าหนดและเงือ่นไข 

1. การส ารองทีน่ั่ง 
• สามารถจองดว้ยตนเองผ่านระบบ โดยเลือกวนัเดินทาง จ านวนผูเ้ดินทาง ประเภทหอ้งพกัใหถ้กูตอ้ง 

• หลงัจากนัน้เจา้หนา้ที่จะส่ง Invoice ใหท้า่น หากไมม่ีการช าระตามดิวเดท การจองจะถกูยกเลิกอตัิโนมตัิ และเมื่อจองใหม่ไม่มีที่นั่ง หรือราคาปรบัขึน้  
จะไม่สามารถใชข้อ้มลูการจองเดมิได ้

• การมดัจ า ช าระที่นั่งละ 5,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั หรือตามดลีเดทของ Invoice 

• กรณีราคาโปรโมชั่นพิเศษ จองกอ่นเดินทางต ่ากวา่ 15 วนั ชว่งเทศกาล หยดุยาว ตอ้งช าระเต็มจ านวนเท่านัน้  
• ส าหรบักรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใชร้าคาโปรโมชั่นได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ที่ออกบคุกิง้ใหเ้ทา่นัน้ 

• หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือตามก าหนด ท่ีนั่งจะถกูยกเลิก และไม่สามารถขอรีฟันเงินมดัจ าคืนไดท้กุกรณี 

• หลงัจากช าระเงิน มดัจ า/ช าระเตม็จ านวน ท่านตอ้งกรอกขอ้มลูผูเ้ดินทางเป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอรต์ดว้ยตนเองใหถ้กูตอ้ง  
หากระบบออกตั๋วแลว้ การแกไ้ขจะมีคา่ใชจ้า่ยจากสายการบิน 

• การเดินทางเขา้เกาหลี หากไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ไม่สามารถรีฟันไดท้กุกรณี 

• ราคานีส้  าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ หากเป็นตา่งชาตมิีคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 3000 บาท และตอ้งท าตามเงื่อนไขการเขา้ประเทศเกาหลีใต ้

2. การยกเลกิการเดินทาง 
• ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้100% ของยอดที่ช าระแลว้ 

• ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้50% ของยอดที่ช าระแลว้ 

• ยกเลิกการจองนอ้ยกวา่ 15 วนั กอ่นวนัเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได ้

• ยกเลิกจากเหตสุดุวิสยั เช่น ภยัธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ต่หกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ ๆ 

• ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเวน้ทต์่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ไดท้กุกรณี 

• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปล่ียนชื่อ/Refund ไดท้กุกรณี 

ราคานีร้วม 

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบใุนรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ 

• ค่าภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่ม ี

• ค่าอาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ / ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

• ค่าที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวนคนืตามระบใุนโปรแกรม (หอ้งพกั2-3ท่าน) 
• ค่าที่พกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พกัหอ้งละ 2-3ท่าน) พกัเดีย่วจะมี Single Charge 

• ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ / ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก.  
• ค่าหวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัรไ์ม่บินขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
• ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
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ราคานีไ้ม่รวม 

• ค่าธรรมเนียมทิปคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 

• ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว (ผูเ้ดินทางตอ้งยื่นดว้ยตนเองเท่านัน้) 
• ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกนิจากสายการบินก าหนด  
• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, คา่มินิบารโ์รงแรม, คา่ซกัรดี, คา่อาหารและเครื่องดืม่นอกเหนือรายการทวัร ์

• ค่ารถ คา่เดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่ก าหนดเท่านัน้ หากขึน้ไม่ทนัตอ้งรบัผิดชอบค่าเดินทางตามคณะดว้ยตนเอง) 
• ค่าอาหารตามหลกัศาสนาที่นอกเหนือรายการทวัร ์(ลกูคา้ตอ้งเตรยีมมาเอง) 
• ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 
• ค่าปรบั หรือค่าธรรมเนียมหากไมส่ามารถผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

• ค่าตรวจโควิดทกุที่ หากมีทา่นช าระดว้ยตวัเอง 

 
1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

• หากผูเ้ดินทางไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหลี ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี 

• เพื่อเป็นการคดักรองตามค าขอความรว่มมือจากแลนดเ์กาหลี ท่ีถกูตกัเตือนจากกองตรวจคนเขา้เมอืงเกาหลีใตเ้รื่องผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัท่องเที่ยว 
แต่ไดห้ลบหนีไปดว้ยจดุประสงคอ์ื่น เช่นไปท างาน แรงงานผิดกฏหมาย จงึจะมีการสุ่มตรวจและเกบ็เงินประกนัการเดินทางวา่ผูเ้ดินทางตอ้งไป
ท่องเที่ยวพรอ้มคณะและเดินทางกลบัประเทศไทยพรอ้มคณะเท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท หรือ 300,000 วอน หากผูเ้ดินทางไป-กลบัถกูตอ้ง
ตามเงื่อนไข จะไดร้บัเงินประกนัคืนเต็มจ านวนทนัที แต่หากผูเ้ดินทางผิดต่อเงื่อนไข หรือไม่ผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทย-เกาหลี จะถกูรบิเงิน
ประกนัเต็มจ านวน ไม่สามารถเรยีกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

• หากผูเ้ดินทางไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต ้บรษิัทไมม่ีอ  านาจใดๆ หรือส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ผูเ้ดินทางต้องจดัการเอกสารส่วนตวั เที่ยวบิน 
และค่าใชจ้า่ยตา่งๆที่เกดิขึน้เองทัง้หมด 

2. หมายเหต ุ
กรุณาอ่านและท าความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนท าการจองทุกคร้ัง 

 
1. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดอืนท าให้ไม่สามารถเดินทางได ้ 

อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทและไม่สามารถ Refund ค่าทวัรไ์ด)้ 

2. การเดินทางตอ้งมีผูเ้ดินทาง ขัน้ต ่า 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) หากจ านวนไม่ครบจะถกูยกเลิก และแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 5 วนั  

สามารถ Refundไดเ้ตม็จ านวน ส าหรับกรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใช้ราคาโปรโมชั่นได้ ต้องให้เจ้าหน้าทีอ่อกบุคกิง้ให้เท่าน้ัน 

3. บรษิัทมีสิทธ์ิในการ ปรบัเปล่ียนเที่ยวบิน เสน้ทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว ไดต้ามความเหมาะสม  

โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

4. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้  

เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอย่าง ทางบรษิัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 

6. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจาก ความประมาท 

ของตวันกัท่องเที่ยวเอง 



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไม่วา่จากเหตใุดๆ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงวนั/ชื่อ  

หรือยกเลิกคืนเงินได ้

8. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล  

ภยัธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่ 

กรมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

9. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัท และการเปล่ียนแปลงจากเหตสุดุวิสยัดงัขอ้ดา้นบน  

ก็อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ เช่นกนั ไม่สามารถน ามาเรยีกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

10. ขอสงวนสิทธ์ิหอ้งพกัส าหรบัผูท่ี้ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือใหผู้อ่ื้นใชสิ้ทธ์ิแทนไดท้กุกรณี 

11. หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึง่บรษิทัไม่สามารถการนัตี ท าไดเ้พียงรีเควสใหไ้ดเ้ท่านัน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 

ทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัการให ้

12. มคัคเุทศก ์พนกังาน หวัหนา้ทวัร ์ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษิัททัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ 

ก ากบัเท่านัน้ 

13. ทางคณะทวัรไ์ม่มีอ  านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมือง และทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเครื่องลง 

ประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไมม่าแสดงตนถือวา่สละสิทธ์ิในการรว่มเดินทาง หากท่านล่าชา้ในการผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง  

ตอ้งรบัผิดชอบการเดินทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไมส่ามารถเรียกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรือรีฟันค่าทวัร/์คา่อาหารท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่ม 

กบัทางทวัรท์กุกรณี 

14. หากทา่นมีความประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์่องเที่ยว ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบั 5,000 บาทต่อวนั เพื่อรกัษาตั๋วขากลบั  

มิเช่นนัน้ถือว่าท่านสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางทนัที และไม่สามารถเรียกรอ้งคืนไดภ้ายหลงั 

15. ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามที่โปรแกรมก าหนด ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบัรา้นละ 3,000 บาท เพื่อความเป็นระบบ  

และถกูตอ้งตามเงื่อนไขท่องเที่ยวที่ท่านไดซ้ือ้มา 

 

เม่ือท่านตกลงจองช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยินยอม 

และยอมรับในข้อก าหนด เงือ่นไข และขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 


