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โปรแกรมเดนิทาง 
ทุ่งดอกหญ้ำ แซ พยอล โอรมึ – พพิธิภณัฑช์ำโอซุลลอค - สวนสม้ไรเ้มลด็ - วดัซนับงัซำ - ภูเขำซองอคั - ยงดอูมัรอ็ค 

หรอื โขดหนิรูปหวัมงักร+สะพำนขำ้มทะเลยงยอน  - ศนูยเ์ครื่องส ำอำงค ์- ยอดเขำ ซองซำน อลิจุลบง - รำ้นน ้ำมนัสน - 

ชมดอกหญ้ำสชีมพู พงิคม์ูลลี่ - หมู่บำ้นวฒันธรรมซองอบึ - รำ้นคำ้สมนุไพร+รำ้นละลำยเงนิวอน - ล๊อตเต ้ดวิตีฟ้ร ี- ดำว

ทำวน์เมอืงเชจ ู

   

 

22:00-23.30 น. คณะเดินทำงพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้

ผู้โดยสำรขำออก เคำน์เตอร์สำยกำรบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้ำเคำน์เตอร์เช็คอิน F  

ใกลป้ระตูทำงเขำ้หมำยเลข 3  โดยมเีจำ้หน้ำทีจ่ำกบรษิทัฯคอยใหก้ำรต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวก 

ในเรื่องของเอกสำรของท่ำน 

 

 

 

 

 

02.25-03.25 น. ออกเดนิทำงสู่ประเทศเกำหลีใต้ โดยสำยกำรบิน JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 

7C2244 เป็นสำยกำรบินโลว์คอสอนัดบั1 ของประเทศเกำหลใีต้ สะดวกสบำย กำรดูแลเอำใจใส่น่ำ

ประทบัใจ พร้อมทัง้ภำพลกัษณ์ทีด่ ีโดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดำรำชื่อดงัของเกำหล ีสำยกำรบินเจจเูป็น

สำยกำรบนิชัน้น ำที่พฒันำไดอ้ย่ำงรวดเรว็ทีสุ่ดในประเทศเกำหลใีต้ หลงัจำกกำรก่อตัง้เมื่อปี 2005 ได้

ขยำยตวัอย่ำงรวดเรว็โดยกำรปรบัปรุงรำคำให้มคีวำมยุตธิรรมแก่ลกูคำ้ตำมค ำเรยีกรอ้ง และยงัได้มี

กำรปฏิรูปธุรกิจทำงกำ บินอย่ำงต่อเน่ืองอีกด้วย สำยกำรบินเจจูได้ท ำให้กำรท่องเที่ยวเป็นที่

แพร่หลำยจนประสบควำมส ำเร็จ ซึ่งก่อนหน้ำนัน้ไม่เคยน ำวิธีเหล่ ำน้ีมำปฏิบัติ จนท ำให้ประเทศ

เกำหลใีต้กลำยเป็นประเทศท่องเที่ยวได้ มเีส้นทำงบินมำกกว่ำ 67 แห่งในเมอืงส ำคญั ๆ เครื่องบิน 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวขึ้นเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

(รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำ

ผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำกสัตวไ์ม่ว่ำเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกร

ตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

 

วันที่สองของการเดินทาง    ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พพิิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมล็ด  - วัดซันบังซา –ภูเขา

ซองอัค- ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน – ศูนย์เคร่ืองส าอางค์ 



 
 

3 
 

B737-800ของสำยกำรบินเจจู ไดรบักำรยอมรบัจำกทัว่โลก ‘ในด้ำนควำม ปลอดภยั’และ‘สมรรถภำพ’เป็นเครื่องบินที่ใช้มำกที่สุดและมี

ชื่อเสยีงในต่ำงประเทศ 

 

 

09:20-10.20 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิเชจ ูเป็นท่ำอำกำศยำนทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที่ 

2 ของเกำหลใีต้ รองจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจำก OAG ว่ำมี

ไฟลทห์รอืกำรจรำจรบนทอ้งฟ้ำเยอะทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณำปรบั

เวลำของท่ำนใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพือ่ใหต้รงกบัเวลำทอ้งถิน่ของประเทศเกำหล)ี ผ่ำนพธิี

กำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร พำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงมรดกโลก เกำะเชจู ทีอ่งคก์ำร 

UNESCO ใหร้ำงวลัเกำะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์ำงธรรมชำตแิห่งใหม่ของโลก 

(THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพรำะเกำะเชจเูป็นเกำะทีเ่กดิ

ใหม่จำกภูเขำไฟที่ดบัแลว้ 

พำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม เป็นภูเขำไฟทีม่ชีื่อเสยีงอกีแห่งหน่ึง

ของเกำะเชจ ูเป็นสถำนทีม่องเหน็ดำวประจ ำเมอืงที่เปล่งประกำยสวยงำมบนทอ้งฟ้ำยำมพลบค ่ำและ

เป็นรู้จกักนัอย่ำงแพร่หลำยในรำยกำรชื่อดงัอย่ำง Hyori's Home Stay ทุกท่ำนสำมำรถขึ้นมำสมัผสั

บรรยำกำศอันสดใส ชมพระอำทิตย์กันบนภูเขำไฟแห่งน้ี ขอแนะน ำว่ำห้ำมพลำดเด็ดขำดๆ 

นอกจำกน้ีสถำนที่แห่งน้ีเป็นที่จดัเทศกำล Jeju Fire Festival จะมีขึ้นที่บรเิวณเนินเขำ โดยจะจดั

ในช่วงประมำณปลำยเดือนกุมภำพนัธ์ไปจนถึงต้นเดือนมนีำคมของทุกปี ที่น่ีจะมีกำรจุดไฟอย่ำง

ยิง่ใหญ่ เพื่อเป็นกำรต้อนรบัฤดเูกีย่วเกบ็และยงัเป็นกำรอวยพรให้มสีุขภำพดอีีกด้วย ซึ่ เพื่อท ำกำร

เตรยีมพืน้ทีใ่นกำรปลกูพชืส ำหรบัฤดเูกบ็เกีย่วถดัไป (หมำยเหตุไม่ไดพ้ำไปชมงำนเทศกำล) 

พำท่ำนเดินทำงสู่ พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ได้รบัของขวญัจำก

ธรรมชำติ ท ำให้เป็นที่ปลูกชำเขยีวคุณภำพสูง ที่ส่งผลติภณัฑ์ชำเขยีวส่งออกไปขำยทัว่โลก เป็น

สถำนทีจ่ดัแสดงประวตัิและวฒันธรรมกำรชงชำ   อนัหลำกหลำย รวมถึงผลติภณัฑ์แปรรูปจำกชำ

นำนำชนิด อำทเิช่น ชำเขียวคุณภำพเยี่ยมเหมำะส ำหรบัซื้อเป็นของฝำก มคุีกกี้ชำเขยีว ซุปชำ

เขยีว แผ่นมำสก์หน้ำชำเขยีว และแชมพู เป็นต้น ภำยในยงัมคีำเฟ่ที่จ ำหน่ำยชำเขยีว ทัง้รอ้นและ

เยน็ ไอศกรมี ชำเขยีว และโรลชำเขยีวทีคุ่ณไม่ควรพลำด ภำยในยงัประกอบ                 ไปดว้ย 

หอชมววิซึง่นกัท่องเทีย่วจะได้สมัผสักบัภำพบรรยำกำศของไร่ชำเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ด     ในเกำหลใีต้

รวมทัง้ถ่ำยภำพทีร่ะลกึกบัถ้วยชำ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชำเขยีวทีน่ี่ 
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อำหำรกลำงวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอำหำรเกำหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจำนใหญ่น้ีประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต   

วุน้เสน้เกำหลน้ีีมลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท ำจำกมนัฝรัง่ท ำใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลำ้กบัซอสสตูรเฉพำะเสริฟ์พรอ้มขำ้วสวย

รอ้นๆ  กำรรบัประทำนใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี ำ รบัรองตอ้งตดิใจ 

 

จำกนั ้นพำท่ำนสู่  สวนส้มไร้เมล็ด  (ORANGE FARM) ควำมมหัศจรรย์ที่ ธรรมชำติ

สรำ้งสรรค์ เกำะเชจเูป็นทีเ่ดยีวในเกำหลทีี่สำมำรถปลกูสม้ได้ดแีละอร่อยที่สุดในประเทศ สม้บนเกำะเจ

จูมีรูปร่ำงแปลกตำที่มีชื่อว่ำ ฮัลลำบง เหตุผลที่ เรียกชื่อส้มน้ีว่ำ ฮัลลำบง เพรำะปลูกกันมำก               

ทีภู่เขำฮลัลำซำนซึง่เป็นเขตทีอ่บอุ่นทีสุ่ดของเกำหลี ฮลัลำบงเป็นส้มทีเ่ปลอืกหนำ มรีสหวำนอร่อย ท ำ

ให้ไดร้บัควำมนิยมจำกคนในประเทศเกำหลแีละเป็นสนิคำ้ส่งออกต่ำงประเทศอกีด้วย นอกจำกน้ีสวน

สม้ยงัเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำซรีีส่เ์กำหลชีื่อดงัหลำยเรื่อง อำทเิช่น MY GIRL (รกัหมดใจยยักะล่อน) 

 

 

จำกนัน้พำท่ำนแวะนมสักำรพระ ณ วดัซนับงัซา วดัแห่งน้ีตัง้อยู่บนเขำซนับงัหนัหน้ำออกสู่

ทะเล  ระหว่ำงทำงขึน้ท่ำนจะได้ยนิเสยีงพระสวดมนต์ ภำยในวดัจะประดษิฐำนพระพุทธรูปองค์ใหญ่

ซึง่เป็นพระประธำนที่มคีวำมศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชำวบ้ำนบนเกำะเชจ ูและชำวเกำหลใีต้ที่

นบัถอืศำสนำพุทธ  และรูปปั้นเจ้ำแม่กวนอมิซึง่หนัหน้ำออกสู่ทะเล นอกจำกนัน้ยงัมรีปูปัน้พระสงักจั

จำยน์ ซึง่หำกไดลู้บพุงกจ็ะร ่ำรวยเงนิทอง ท่ำนจะได้พบกบัวธิกีำรท ำบุญของชำวเกำหลใีต้ที่แตกต่ำง

กบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวำยข้ำวสำรเพื่อเป็นอำหำรส ำหรบัพระสงฆ์แสดงถึงควำมอุดมสมบูรณ์ 

ถวำยเทียนเพื่อเป็นแสงสว่ำงแห่งชีวิต นอกจำกนัน้ที่วดัแห่งน้ีท่ำนยังจะได้ชื่นชมกบัวิวทะเลที่

สวยงำมของแหลมมงักรทีย่ ื่นออกสู่มหำสมุทร 

พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONG AK) เป็นภูเขาไฟท่ีสวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจ ู

สามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล 

ชายหาดท่ีน่ี จะไม่ได้เป็นทรายสีขาวแต่กลบัเป็นหินสีด า น า้ทะเลสีด าแปลกตา เป็นจุดด าน า้ยอดนิยม

ของกลุ่มแฮนยอ   ตรงฐานภูเขา จะมีช่องท่ีทหารญ่ีปุ่ นบังคับให้คนเกาหลีขุดเจาะไว้ตัง้แต่สมัย

สงครามโลก  เพ่ือเอาไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้ส าหรับท าลายเรือของอเมริกา โดยท าเป็นเรือตดิระเบิดแล้ว

พุง่ชนแบบพลีชีพ ก่อนนีเ้ปิดให้เข้าชม แต่มีเหตกุารณ์เคยดนิถล่มลงมาเลยปิดไม่ให้เข้าชมอีกเลย  และ

ยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าเร่ือง "แดจงักึม"ตอนท่ีถกูเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้ 
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จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดูอัมร็อค โขดหินมังกร (YONGDUAM ROCK) และ สะพาน

ข้ามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดอูมัร็อคท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัหวัมงักร อีกหนึ่งในมนต์

เสน่ห์ทางธรรมชาตขิองเกาะเจจ ูซึ่งถือกนัวา่ถ้าหากใครไมไ่ด้มาเยือน ยงดอูมัร็อค เพ่ือมาดโูขดหินมงักร 

ก็ถือว่ายังมาไมถ่ึงเกาะเจจู โขดหินมงักรแห่งนีเ้กิดขึน้จากการกดักร่อนของคล่ืนลมทะเล ท าให้มีรูปทรง

ลกัษณะเหมือนหวัมงักร ก าลงัอ้าปากสง่เสียงร้องค ารามและพยายามท่ีจะผดุขึน้จากท้องทะเล เพ่ือขึน้สู่

ท้องฟา้ เป็นประตมิากรรมท่ีธรรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานท่ีแห่งนีเ้ป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวเกาหลี

เป็นอย่างมาก และยังสามารถเดินไปเย่ียมชมสะพานข้ามทะเลยงยอนเพ่ือชมวิวธารลาวาท่ีตอนนี ้

กลายเป็นธารน า้ทะเลท่ีมีสีสวยงามแปลกตาอีกด้วย 

 

 

 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช

ส าอางค์ท่ีหมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีเหมาะกับผู้ ท่ีมีปัญหา

ผิวหน้า ไม่ว่าจะเป็นสิว มีริว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล า้ อยากผิวขาวสว่างใส ไร้ริว้รอย 

แตง่หน้าเบาๆโชว์ผวิแบบสาวเกาหลี โดยไมต้่องศลัยกรรม 

 

อาหารเย็น  พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซมักย็อบซลั  เป็นอาหารท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวเกาหลี  โดยการน าหมสูามชัน้ไปย่างงบนแผ่นโลหะท่ีถูกเผาจน

ร้อน   ซมักย็อบซัลจะเสร์ิฟพร้อมกบัเคร่ืองเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหัน่บางๆ พริกไทยป่น เกลือ และน า้มนังา ถึงแ ม้ว่าซัมก

ยอบซัลจะมีการเตรียมการท่ีสดุแสนจะธรรมดา คือไม่ได้มีการหมกัหรือมีส่วนผสมท่ีหลากหลาย แต่ว่าถ้าพดูถึงรสชาติแล้ว นับวา่พลาดไม่ได้

เลย 

 

จากนัน้พาทกุท่านเเข้าพกัท่ี Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า   

 

 

 

 
วนัทีส่ามของการเดนิทาง  ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง -  ร้านน ้ามนัสน  - ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู พงิค์มูลลี ่ –หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ – 
ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงนิวอน – ล๊อตเต้ ดิวตีฟ้รี – ดาวทาวน์เมืองเชจู  
หาดวอลจองรี 
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รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ข้ำวต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกำหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมื้ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่จ ำนวนจำน (ใส่กบัข้ำว) ที่น้อยกว่ำ

เท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็น

ภูเขำไฟทีด่บัแลว้ ปำกปล่องภูเขำไฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถำนทีโ่ด่งดงัที่ผูค้นมำขอพรและ

ชมพระอำทติย์ขึ้น เป็นหน่ึงใน 10 สถำนที่สวยงำมในเกำะเชจู และในจุดน้ีเรำยงัสำมำรถดื่มด ่ำกบั

ทอ้งฟ้ำและน ้ำทะเลสคีรำม ทวิทศัน์ทีส่วยงำมโดยรอบของตวัเมอืงเชจ ูเป็นสถำนทีท่ีน่กัท่องเทีย่วจำก

ทัว่ทุกมุมโลกอยำกมำสมัผสั จงึถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ใหม่ทำงธรรมชำติของโลก 

ท่ำนสำมำรถเดนิขึน้ไปยงัปำกปล่องภูเขำไฟทีด่บัแลว้ ระหว่ำงทำงท่ำนสำมำรถหยุดแวะพกัชมววิและ

ถ่ำยรปูจำกมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่ำนแวะพกั สำมำรถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยำกำศที่แตกต่ำงกนั 

เมอืขึ้นไปถึงด้ำนบนสุดของปำกปล่องภูเขำไฟท่ำนจะได้สมัผสักบัอำกำศบรสิุทธิ ์และทศันียภำพที่

สวยงำมอย่ำงแน่นอน 

 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงต่อที ่ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชำติ ผ่ำนผลงำน

กำรวจิยัมำกมำยจำกมหำวทิยำลยัแห่งชำติโซล ประเทศเกำหลีใต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ่ ำ

ตำลในกระแสเลอืด ป้องกนักำรเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสำมำรถลำ้งสำรพษิในร่ำงกำย เพื่อเพิม่

ภูมิต้ำนทำนและท ำให้อำยุยืนแบบชำวเกำหล ีซึ่งก ำลงัเป็นสิง่ที่ได้รบัควำมนิยมจำกคนในประเทศ

เกำหลเีป็นอย่ำงมำก และยงัมผีลติภณัฑ์ต่ำงๆที่ท ำจำกสนเขม็แดงซึ่ง เป็นสนิค้ำยอดนิยมส ำหรบัคน

เกำหลแีละนกัท่องเทีย่ว 

 

 

พำทุกท่ำนเดนิทำงชม ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลล่ี (PINK MUHLY GRASS) ณตอนน้ี

ก ำลงัเป็นทีถ่่ำยรูปยอดนิยมแห่งใหม่ของคนเกำหล ีบรรยำกำศสุดแสนโรแมนตกิบนเกำะเชจ ูสขีอง

ดอกพงิคม์ลูลีส้จีะสวยนุ่มดชูมพูอ่อนละมุนพรอ้มเรยีงกนัเบ่งบำนอวดสสีนัฉูดฉำดสวยงำม (โดยปกติ

ดอกหญ้ำสชีมพ ูพงิค์มลูลีจ่ะเริม่บำนประมำณช่วงกลำงเดอืนกนัยำยน - พฤศจกิำยน แต่ทัง้น้ีขึ้นอยู่

กบัสภำพอำกำศ ณ วนัเดนิทำง )ท่ำมกลำงอำกำศที่เยน็สบำยและทศันีย์ภำพที่สวยงำมชวนให้ทุก

ท่ำนไดเ้กบ็รปูควำมประทบัใจเป็นควำมทรงจ ำ 
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จำกนัน้พำท่ำนเยี่ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) 

หมู่บ้ำนแห่งน้ีไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้ำนนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยงัเป็นหมู่บ้ำนโบรำณอำยุมำกกว่ำ 300 ปี 

ทีย่งัมชีำวบ้ำนอำศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของกำรสรำ้งบ้ำนที่น่ีคอืจะใช้ดนิเหนียว ผสมกบัมูลม้ำ เป็น

ตวัยดึกอ้นหนิและกอ้นอฐิเขำ้ดว้ยกนัเป็นโครงสรำ้งของตวับ้ำน ถ้ำท่ำนเคยมำเทีย่วเกำหลใีต้แลว้เคย

เหน็ไหต่ำงๆที่อยู่ตำมบ้ำนกจ็ะเดำไดว้่ำเป็นไหส ำหรบัท ำ "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกำหล ีแต่ส ำหรบัที่

เกำะน้ีนัน้ ไหที่วำงเรยีงรำยกนัอยู่ตำมบ้ำนเรอืนที่น่ีจะเป็นไหส ำหรับหมกั "โอมจีำ" หรอื แบลค็รำส

เบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพำะบนเกำะแห่งน้ี โดยชำวบ้ำนจะน ำผลเบอรีป่่ำมำใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้ำผึง้ และ

หมกัไว้สำมปี ก่อนที่จะน ำมำรบัประทำนได้ รสชำดหวำนอมเปรี้ยว และในสมยัก่อนกเ็คยถูกใช้ใน

กำรรกัษำคนป่วย  ปัจจุบนัน้ีกเ็ป็นสนิคำ้ทีผู่ม้ำเยี่ยมเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทำน และซือ้เพื่อเป็นของฝำก 

อำหำรกลำงวนับรกิำรท่ำนด้วย "แทจพีลูแบ็ก"  เป็นกำรน ำเน้ือหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสูตรพเิศษ ก่อนน ำไปผดัคลุกเคล้ำพร้อมน ้ำซุป 

นกัท่องเที่ยวนิยมรบัประทำนเพรำะมรีสชำตอิอกหวำนและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทำนกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่ำง และขำ้วสวย

รอ้นๆ เป็นอำหำรพเิศษทีข่อแนะน ำ 

 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่ำสุดของเกำหลี โดยมีกำรจด

ลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนำม)ู ทำงกำรแพทยเ์รยีกว่ำ ผลไมท้อง มรีส

เปรี้ยว ดีส ำหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหล้ำ ชำ กำแฟ น ้ ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในกำรล้ำง

สำรพษิที่ตกคำ้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภำยในผนงัของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่ำนแขง็แรงขึ้น 

ซึง่ยงัส่งผลดต่ีอสุขภำพร่ำงกำยของท่ำนเอง  ร้ำนละลำยเงนิวอนหรอื (SUPERMARKET) ที่น่ีมขีนม

พื้นเมอืงเกำหลหีลำกชนิด อำทเิช่น ขนมข้ำวพอง ชอ็คโกแลค็ส้ม ส้มอบแห้ง ส้มเคลอืบชอ็คโกแลต็ 

ชอ็คโกพำย สำหร่ำยหลำกหลำยรสชำติ รวมไปถึงของใช้ในครวัเรอืน ลูกบอลซกัผ้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ  

และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกำหล ี(SESA LIVING) ที่นุ่ม น่ำสมัผสั พรอ้มกบักำรกนัไรฝุ่ นไดด้เียี่ยม ของฝำกของทีร่ะลกึมใีห้ท่ำน

ไดเ้ลอืกซือ้มำกมำย พรอ้มทัง้มบีรกิำรบรรจุกล่องตำมเงื่อนไขของรำ้น 

 จำกนัน้น ำท่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษีล๊อตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่น่ี

มีสินค้ำชัน้น ำปลอดภำษีให้ท่ำนเลือกซื้อมำกมำยกว่ำ 500 ชนิด  น ้ ำหอม เสื้อผ้ำ เครื่องส ำอำงค ์

กระเป๋ำ นำฬิกำ เครื่องประดบั หลำกหลำยแบรด์ดงั อำทิเช่น Dior, Gucci, Prada ,Louis Vuitton, 

Fendi ,MCM, Gentle Monster, Balanciaga, Longchamp, Jestina, MLB, Watch, Etude, 

Innisfree, It's Skin, The Face Shop, Ample:N, Laneige, Sulwhasoo, History of Whoo, 3CE, 

Mac, Bobbi Brown, Chanel, Jo Malone, Perfumes ฯลฯ 
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จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจ ูแหล่งช้อปป้ิงสนิค้ำทอ้งถิน่ ชื่อดงั บนเกำะเช

จ ูอำทเิสื้อผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ เครื่องส ำอำงค์ เครื่องประดบั ABC Mart, LES MORE, Folder, Fila, 

NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, ART BOX, Evisu, Lacost, Skechers, ETUDE, 

SKINFOOD, INNISFREE, Fashion, Cosmetic สัมผัสประสบกำรณ์ช้อปป้ิงที่เร้ำใจที่สุดของคุณ 

เหมอืนยกเมยีงดงมำไว้บนเกำะ ในสไตล์บรรยำกำศเกำะเชจู พร้อมรำ้นอำหำร รำ้นกำแฟ ร้ำนคำเฟ่ 

มำกมำย 

 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ำกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2243 พรอ้ม

ควำมประทบัใจ 

01.00-02-00 น.           เดนิทำงถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิำพ 

 

 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯ

จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำรนดัหยดุงำน กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหำย

ตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบให้เสียเวลำในกำรท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม       

ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย ว่ำดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยท่ีลูกคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม EXPRESS JEJU IN OCTOBER 

ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื่อให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็น

นักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอ

ความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลูกค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ี

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลูกค้าจะต้องเป็น

ผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื่อ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั(ราคายึดตามหน้าเวบ็ไซต์) 
 
เงื่อนไขการให้บริการกรณีส ารองที่นั่ง  
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงินเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
      ราคาปกติช  าระเงินมดัจ า***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
   2. ส่วนที่เหลือช าระเตม็จ านวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีที่ไม่ช าระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่ก าหนด รวมถึงกรณีเชค็ของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงนิไม่
วา่กรณีใดๆ ให้ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิในการเดินทางกบัทางบริษทั 
ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี   
-   ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าที่พกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ / ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ช้ิน 
-   ค่าหัวหน้าทวัร์ผูช้  านาญเส้นทาง น าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธ์ิหัวหน้าทวัร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 

-   ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ เคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่าน
ตอ้งการส่ังเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทำง 

ผู้ใหญ่ / เด็กไม่เสริมเตยีง 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ราคาปกติ 

ราคา

โปรโมชัน่ 

ตุลำคม  : 1-3 , 2-4 , 6-8 , 7-9, 8-10 , 9-11 , 14-15 , 15-17 ,16-18, 20-22 , 

21-23,  22-24,  23-25,  27-29,  28-30,  29-31,  30-1 พ.ย. 
11,200.- 7,700.- 

4,900.-/คน 

ตุลำคม : 3-5 , 5-7 , 10-12, 13-15 , 17-19 , 19-21 , 24-26 , 26-28, 31-2 พ.ย. 11,800.- 8,300.- 

ตุลำคม : 4-6 , 18-20, 25-27  12,400.- 8,900.- 

ตุลำคม : 12-14 14,400.- 10,900.- 

ตุลำคม : 11-13 15,400.- 11,900.- 
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-   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบนิก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคอื 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถิ่นที่อยู่ 4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5) 
สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทางเตรียมเอกสารและด าเนินการยืน่วซ่ีาดว้ยตนเองเท่านั้น  (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือ
เดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซ่ีา) 
-  ค่าอาหารที่ลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทวัร์จดัให้ กรุณาเตรียม
อาหารส าเร็จรูปส่วนตวัส ารองมาดว้ย 
 
กรณียกเลิกการเดนิทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัขึ้นไป ยึดมดัจ า 
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วนั ยึดเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางไดใ้นทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลีย่นช่ือผูเ้ดินทางได*้** 

กรุ๊ปที่เดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหต ุ
-           จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึ้นไป โดยบริษทัจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผูถ้ือหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักทอ่งเที่ยวต่างประเทศช าระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท) 
 -         เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงเที่ยวบนิทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 
-           หนังสือเดนิทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยว เท่านั้น (หากหนังสือเดนิทางเหลือน้อย
กวา่ 6 เดือนท าให้ไม่สามารถเดินทางไดท้างบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่าน
ถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง 
ทางบริษทัฯไดช้  าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตวันักท่องเที่ยวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงนิ 
-          การติดตอ่ใดๆกบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนักขตัฤกษท์ีรั่ฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของบริษทั 
-          มคัคุเทศก์ พนกังาน  ไม่มีอ  านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจขอบริษทัก ากบัเท่านั้น 
-           หากท่านที่ตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเที่ยวบินล่าชา้ 
เปลี่ยนแปลงไฟลท์บิน การยกเลิกไฟลท์บิน เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกิดการผดิพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหน้าซ่ึงอยู่เหนือการควบคุม
ของทางบริษทั ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบและคืนค่าใชจ่้ายให้ในทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไม่เขา้ร้านคา้ชอ้ปป้ิงตามที่โปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รับเงินค่าเขา้ร้านชอ็ปร้านละ 100,000 วอน หรือเป็นเงินไทย3,500 บาท 
-           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ้นอยูก่บัห้องวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมที่เขา้พกั ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได ้
-           ถา้ลกูคา้มีความประสงคข์อแยกตวัจากทวัร์หรือการท่องเที่ยวกบัคณะ ทางแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตดัห้องพกัส าหรับผูท้ี่ไม่เดินทาง ผูร่้วมเดินทางไม่สามารถใชห้้องพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลกูคา้ที่เดินทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื่อนไข ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
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กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


