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ก ำหนดกำรเดนิทำง 19 กรกฎำคม - 31 สงิหำคม 2562 

โปรแกรมเดนิทาง 
พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค  - ฮลัโหล คติตี ้เจจู  - โชวก์ายกรรม  - วดัซนับงัซา  - ภูเขาซองอคั  - ยงดูอมัรอ็ค หรอื โขดหนิ

รูปหวัมงักร+สะพานขา้มทะเลยงยอน  - ศนูยเ์ครื่องส าอางค ์- ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  - รา้นน ้ามนัสน  - หมู่บา้น

วฒันธรรมซองอบึ  - รา้นคา้สมุนไพร+รา้นละลายเงนิวอน  - ล๊อตเต ้ดวิตีฟ้ร ี - ดาวทาวน์เมอืงเชจู   

   
วนัแรกของการเดินทาง  สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 
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22:00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก 

เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เชค็อิน F  ใกล้ประตูทางเข้า

หมายเลข 3  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบรษิัทฯคอยให้การต้อนรบัและอ านวยความสะดวก ในเรื่องของ

เอกสารของท่าน  

 

 

 

 

 

 02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 

7C2244 เป็นสายการบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต้ สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่น่า

ประทบัใจ พรอ้มทัง้ภาพลกัษณ์ทีด่ ีโดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื่อดงัของเกาหล ีสายการบนิเจจเูป็นสาย

การบนิชัน้น าทีพ่ฒันาไดอ้ย่างรวดเรว็ทีสุ่ดในประเทศเกาหลใีต้ หลงัจากการก่อตัง้เมื่อปี 2005 ได้

ขยายตวัอย่างรวดเรว็โดยการปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลกูคา้ตามค าเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีาร

ปฏริปูธุรกจิทางกา บนิอย่างต่อเน่ืองอกีดว้ย สายการบนิเจจไูดท้ าใหก้ารท่องเทีย่วเป็นทีแ่พร่หลายจน

ประสบความส าเรจ็ ซึง่ก่อนหน้านัน้ไม่เคยน าวธิเีหล่าน้ีมาปฏบิตัิ จนท าใหป้ระเทศเกาหลใีต้กลายเป็นประเทศท่องเทีย่วได ้ มเีสน้ทางบนิ

มากกว่า 67 แห่งในเมอืงส าคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสายการบนิเจจ ู ไดรบัการยอมรบัจากทัว่โลก ‘ในดา้นความ ปลอดภยั’และ

‘สมรรถภาพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ากทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ 

 

 

09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ู เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอนัดบัที ่ 2 ของ

เกาหลใีต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลทห์รอื

การจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 

ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

พาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจ ูทีอ่งคก์าร UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจเูป็น 1 ใน 7 

สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF 

NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะทีเ่กดิใหม่จากภูเขาไฟทีด่บัแลว้ 

วันที่สองของการเดินทาง  พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ฮัลโหล คติตี ้เจจู  - โชว์กายกรรม  - วัดซันบังซา  - ภูเขาซองอัค  - 
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ศูนย์เคร่ืองส าอางค์ 

 
 

 

เดินทางถึงสนามบินเจจู  - อุทยานแห่งชาติฮลัลาซาน  - โชวก์ายกรรม  - ภูเขาซองอคั  - วดัซันบงัซา  - พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค 

 

 

ขอ้แนะน า  ถา้ตอ้งการน าของเหลวขึ้นเคร่ืองใส่กระเป๋าถือตดิตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

(รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การน า

ผลิตภณัฑข์องสดท่ีท าจากสัตวไ์ม่ว่าเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากร

ตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
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พาท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'SULLOC) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจาก

ธรรมชาต ิ ท าใหเ้ป็นทีป่ลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ทีส่ง่ผลติภณัฑช์าเขยีวสง่ออกไปขายทัว่โลก เป็น

สถานทีจ่ดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปูจากชานานา

ชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรบัซือ้เป็นของฝาก มคุีก้กีช้าเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่น

มาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพ ูเป็นต้น ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ ไอศรมีชา

เขยีว และโรลชาเขยีวทีคุ่ณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปด้วย หอชมววิซึง่นกัท่องเทีย่วจะได้

สมัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกาหลใีต้ รวมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถ้วยชา 

ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

พาท่านมุ่งหน้าสู่ ฮลัโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถานที่จดัแสดง

เรื่องราวเกีย่วกบัคติตี้ หลากหลายเวอรช์ัน่  รวมทัง้สิง่ของเครื่องใชท้ีเ่ป็นคติตี้ทัง้หมดรวบรวมไวท้ี่น่ี 

พร้อมเรื่องราวและประวตัิความเป็นมา ภายในมีร้านขายของที่ระลกึน่ารกัๆ มากมายให้ท่านได้

เลอืกซื้อตดิไม้ตดิมอื เช่น ที่คาดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และชอ็ดโกแล๊ต รบัรองถูกใจสาวกของ 

Hello Kitty แน่นอน อกีทัง้ยงั คติตี้คาเฟ่ ซึง่เป็นรา้นกาแฟตกแต่งอย่างน่ารกัเหมาะส าหรบัถ่ายภาพ 

ภายในรา้นมจี าหน่ายเค๊กหลายรสชาต ิ ไอศรมีโยเกริต์ และกาแฟ รสชาตอิร่อยทีไ่ม่ควรพลาด 

 

อาหารกลางวนั  พร้อมเสรฟิด้วยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื้นเมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่น้ีประกอบไปด้วย ไก่ชิ้นโต   

วุน้เสน้เกาหลน้ีีมลีกัษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะเสริฟ์พร้อมข้าวสวย

รอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองต้องติดใจ 

จากนั ้นพ าท่ าน เข้ าชม  โช ว์ ก าย ก รรม  (CIRCUS WORLD SHOW) การแสด ง

ความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดง

หลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกนัไป เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผูช้ม มทีัง้ แสง ส ีเสยีง ท่าน

จะได้รบัความสนุกสนาน เพลดิเพลิน และหวาดเสยีว ไปพร้อมๆกนั  เช่น โชว์ลอดห่วง โชว์น้ีนัก

กายกรรมจะหมุนตวัและแสดงท่วงท่ากายกรรมต่างๆ ดว้ยห่วงทีห่้อยอยู่กลางอากาศ  โชวก์ายกรรม

กลางอากาศด้วยผ้า นักแสดงจะเล่นกายกรรม บิดตัวด้วยท่าทาง สง่างามขณะห้อยตัวอยู่กลาง

อากาศดว้ยผา้เพยีงผนืเดยีว เป็นต้น แต่ไฮไลทข์องโชว์น้ี คอื มอเตอรไ์ซคผ์าดโผนในพื้นที่จ ากดั ที่

เขา้ไปขบัสวนทางกนัอยู่ในลกูโลก ซึง่สนุก ตื่นเต้นเรา้ใจ เรยีกเสยีงปรบมอืจากผูช้มไดท้ัง้ฮอล 

จากนัน้พาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบงัโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA 

TEMPLE) วดัแห่งน้ีตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึน้ท่านจะไดย้นิเสยีงพระสวด

มนต์ ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรปูองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระ ประธานทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่

เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลใีต้ทีน่ับถอืศาสนาพุทธ  และรูปปัน้เจ้าแม่กวนอมิซึ่ง

หนัหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ยงัมรีปูปัน้พระสงักจัจายน์ ซึง่หากไดล้บูพุงกจ็ะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะ

ไดพ้บกบัวถิีการท าบุญของชาวเกาหลใีต้ที่แตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็น
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อาหารส าหรบัพระสงฆเ์พื่อความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งน้ีท่านยงัจะได้ชื่นชมกบัววิทะเล

ทีส่วยงามของแหลมมงักรทีย่ ื่นออกมาสู่มหาสมุทร 

พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูกบน

เกาะเชจู สามารถชมววิท้องทะเล ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มชีายหาด

หนิรมิทะเล ชายหาดทีน่ี่จะไม่ได้เป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสดี า น ้าทะเลสดี าแปลกตา เป็นจุดด า

น ้ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมชี่องทีท่หารญีปุ่่ นบงัคบัใหค้นเกาหลขีุดเจาะไวต้ัง้แต่

สมยัสงครามโลก  เพื่อเอาไว้จอดเรอืแอบซ่อนไว้ส าหรบัท าลายเรอืของอเมรกิา โดยท าเป็นเรอืติด

ระเบิดแล้วพุ่งชนแบบพลชีพี ก่อนน้ีเปิดให้เข้าชม แต่มเีหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมาเลยปิดไม่ให้เข้า

ชมอีกเลย และยงัเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าเรื่อง "แดจงักมึ"ตอนที่ถูกเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยม

ของเกาหลใีต้ ส าหรบัใครที่ชื่นชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงต้องฟินกบัหอยเป๋าฮือ้สุดขึน้ชื่อ ทีอ่าชพีแฮนยอหรอืนกัประดาน ้าหญงิวยั

ชรา. งมขึน้มาขายกนัอยู่รมิชายฝัง่ สด อร่อยอย่าบอกใครเชยีว 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดูอัมรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพาน

ขา้มทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดอูมัรอ็คทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร อกีหน่ึงในมนต์

เสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะเจจ ูซึ่งถือกนัว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพื่อมาดูโขดหนิ

มงักร กถ็อืว่ายงัมาไม่ถงึเกาะเจจู โขดหนิมงักรแห่งน้ีเกดิขึน้จากการกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท าให้

มรีูปทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก าลงัอ้าปากส่งเสยีงร้องค ารามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากท้อง

ทะเล เพื่อขึ้นสู่ทอ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมที่ธรรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นทีส่นใจของ

นกัท่องเที่ยวเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัสามารถเดนิไปเยีย่มชมสะพานข้ามทะเลยงยอนเพื่อชมววิ

ธารลาวาทีต่อนน้ีกลายเป็นธารน ้าทะเลทีม่สีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช

ส าอางค์ที่หมอศลัยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มผีลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะกบัผู้ที่มีปัญหา

ผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิขาวสว่างใส ไร้ริว้รอย 

แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ต้องศลัยกรรม 

 

อาหารเยน็พร้อมเสรฟิด้วยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารทีเ่ป็นทีนิ่ยมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมูสามชัน้ไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผา

จนร้อน   ซมักย็อบซลัจะเสริ์ฟพร้อมกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พรกิเขยีว กระเทียมหัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ามนังา 

ถงึแม้ว่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการที่สุดแสนจะธรรมดา คอืไม่ได้มกีารหมกัหรอืมสี่วนผสมที่หลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว 

นบัว่าพลาดไม่ไดเ้ลย 

 

จากนัน้พาทุกท่านเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า 
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รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ข้าวต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่กบัข้าว) ที่น้อยกว่า

เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้น าท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็น

ภูเขาไฟทีด่บัแล้ว ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดงัทีผู่้คนมาขอพรและ

ชมพระอาทติย์ขึ้น เป็นหน่ึงใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดน้ีเรายงัสามารถดื่มด ่ากบั

ท้องฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที่สวยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยว

จากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิองโลก 

ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและ

ถ่ายรปูจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั 

เมอืขึน้ไปถงึดา้นบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิุทธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่นอน 

จากนัน้พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน ้ามนัสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่าน

ผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนั

และน ่ าตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษใน

ร่างกาย เพื่อเพิม่ภูมติ้านทานและท าให้อายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึ่งก าลงัเป็นสิง่ที่ได้รบัความนิยม

จากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัมผีลติภณัฑ์ต่างๆที่ท าจากสนเขม็แดงซึง่เป็นสนิค้า

ยอดนิยมส าหรบัคนเกาหลแีละนกัท่องเทีย่ว 

  

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจด

ลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มรีส

เปรี้ยว ดีส าหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้าง

สารพษิที่ตกค้างหรอืไขlมนัที่สะสมอยู่ภายในผนงัของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรง

ขึน้ ซึ่งยงัส่งผลดต่ีอสุขภาพร่างกายของท่านเอง  ร้านละลายเงนิวอนหรอื (SUPERMARKET) ที่น่ีมี

ขนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมข้าวพอง ชอ็คโกแลค็ส้ม สม้อบแห้ง สม้เคลอืบชอ็คโก

แล็ต ช็อคโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน ลูกบอลซักผ้า 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ที่นุ่ม น่าสมัผสั พร้อมกบัการกนัไรฝุ่ นไดด้เียีย่ม ของฝากของ

ทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น 

วันที่สามของการเดินทาง   ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ร้านน ้ ามันสน  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ร้านค้า

สมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ล๊อตเต้ ดิวตีฟ้รี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู 
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อาหารกลางวนั  บรกิารท่านด้วย "แทจพีลแูบ็ก"  เป็นการน าเน้ือหมหูมกักบัเครื่องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนน าไปผดัคลุกเคลา้พรอ้มน ้าซุป 

นกัท่องเที่ยวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวย

รอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่ ดิวต้ีฟรี (Duty Free Shop) ทีน่ี่มสีนิค้าปลอดภาษี

ชัน้น าใหท้่านเลอืกซื้อมากมายกว่า 500  ชนิด  อาทเิช่น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิา 

เครื่องประดบั หลากหลาย แบรนด์ดงั อาทเิช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   

ฯลฯ 

 

 

จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจ ูแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ ชื่อดงั บนเกาะเชจ ู

อาทเิสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค ์เครื่องประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสั

ประสบการณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รา้ใจทีสุ่ดของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศทะเลใต้ 

 

 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2243 พร้อม

ความประทบัใจ 

01.00-02-00 น.           เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

 

 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯ

จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนัดหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหาย

ตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม       

ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 
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***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั(ราคายึดตามหน้าเวบ็ไซต์) 
เง่ือนไขการให้บริการกรณสี ารองทีน่ั่ง  
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงินเต็มจ านวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผู้ใหญ่ / 
เดก็ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม ราคา
ปกติ 

ราคา
โปรโมชัน่ 

กรกฎาคม : 21-23 , 22-24 , 23-25 , 24-26 , 29 -31 , 30 – 1 ส.ค. ,  31 – 2 ส.ค. 
สงิหาคม : 4-6 , 5-7 , 6-8 , 7-9 , 12-14 , 13-15 , 14-16 , 18-20 , 19-21 , 20-22 , 
21-23 , 25-27 , 26-28  , 27-29 , 28-30 

9,200.- 5,700.- 

4,900.- 

กรกฎาคม : 20-22 , 25-27 , 28-30 
สงิหาคม : 1-3 , 3-5 , 8-10 , 11-13 , 15-17 , 17-19 , 22-24 , 24-26 , 29-30 , 31-2 
ก.ย. 

9,800.- 6,300.- 

กรกฎาคม : 19-21 
สงิหาคม : 2-4 , 16-18 , 23-25 , 30-1 ก.ย. 

10,400.- 6,900.- 

กรกฎาคม : 27-29 
สงิหาคม : 10-12 

11,400.- 7,900.- 

กรกฎาคม : 26-28 
สงิหาคม : 9-11 

13,400.- 9,900.- 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

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

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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      ราคาปกติช าระเงินมดัจ า***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
   2. ส่วนที่เหลือช าระเตม็จ านวนก่อนออกเดินทาง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช าระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาท่ีก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่าท่านสละสิทธ์ิในการเดินทางกบัทางบริษทั 
 
ราคานีร้วม 
-   ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ / คา่น ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ช้ิน 
-   ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้ านาญเส้นทาง น าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) 
ราคานีไ้ม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 

-   ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ คา่ท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ 
(หากท่านตอ้งการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
-   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ตา่งดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4) ส าเนาทะเบียนบา้น
(ถา้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทางเตรียมเอกสารและด าเนินการยืน่วีซ่าดว้ยตนเองเท่านั้น  (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่าง
ดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 
-  ค่าอาหารท่ีลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไม่สามารถรับประทานอาหารท่ีทางทวัร์จดัให ้
กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปส่วนตวัส ารองมาดว้ย 
 
กรณยีกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัขึ้นไป ยดึมดัจ า 
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางไดใ้นทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้** 

กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
-           จ านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึ้นไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนการเดินทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (นกัท่องเท่ียวต่างประเทศช าระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท) 
 -         เทีย่วบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
-           หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียว เท่านั้น (หากหนงัสือ
เดินทางเหลือนอ้ยกว่า 6 เดือนท าใหไ้ม่สามารถเดินทางไดท้างบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน) 
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-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ หรือ
กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัฯ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะ
ค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก ความประมาทของตวั
นกัท่องเที่ยวเอง 
-           ต ัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          การติดต่อใดๆกบัทางบริษทัเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 
น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจขอบริษทัก ากบัเท่านั้น 
-           หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ เพ่ือป้องกนัปัญหา
เที่ยวบินล่าชา้ เปล่ียนแปลงไฟลท์บิน การยกเลิกไฟลท์บิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดการผดิพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบและคืนค่าใชจ่้ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลูกคา้ไม่เขา้ร้านคา้ชอ้ปป้ิงตามท่ีโปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รับเงินค่าเขา้ร้านช็อปร้านละ 100,000 วอน หรือเป็นเงินไทย3,500 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ้นอยูก่บัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมท่ีเขา้พกั ไม่สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลูกคา้มีความประสงคข์อแยกตวัจากทวัร์หรือการท่องเที่ยวกบัคณะ ทางแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตดัหอ้งพกัส าหรับผูท่ี้ไม่เดินทาง ผูร่้วมเดินทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกคา้ท่ีเดินทางท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้ว
ทั้งหมด 

 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


