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ก ำหนดกำรเดินทำง 1-30 กนัยำยน 2562 

โปรแกรมเดนิทาง 
ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรมึ - พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค - ฮลัโหล คติตี ้เจจ ู- วดัซนับงัซา - ภูเขาซองอคั - ยงดอูมัรอ็ค 

หรอื โขดหนิรูปหวัมงักร+สะพานขา้มทะเลยงยอน – ศนูยเ์ครื่องส าอางค ์- ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง - รา้นน ้ามนัสน  - 

ชมดอกหญ้าสชีมพู พงิคม์ูลลี ่- หมู่บา้นวฒันธรรมซองอบึ - รา้นคา้สมนุไพร+รา้นละลายเงนิวอน -ล๊อตเตด้วิตีฟ้ร ี– 

ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู
  

   

 

 

 

22:00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้

ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F  

ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข 3  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบัและอ านวยความ

สะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน 

 

 

 

 

 02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C2244 เป็นสายการบนิโลวค์อสอนัดบั

1 ของประเทศเกาหลใีต้ สะดวกสบาย การดแูลเอาใจใส่น่าประทบัใจ พรอ้มทัง้ภาพลกัษณ์ทีด่ ีโดย

มพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื่อดงัของเกาหล ีสายการบนิเจจเูป็นสายการบนิชัน้น าทีพ่ฒันาไดอ้ย่าง

รวดเรว็ทีสุ่ดในประเทศเกาหลใีต้ หลงัจากการก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยายตวัอย่างรวดเรว็โดยการ

ปรบัปรงุราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลกูค้าตามค าเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีารปฏริปูธุรกจิทางกา บนิ

อย่างต่อเน่ืองอกีดว้ย สายการบนิเจจไูดท้ าใหก้ารท่องเทีย่วเป็นทีแ่พร่หลายจนประสบความส าเรจ็ 

ซึง่ก่อนหน้านัน้ไม่เคยน าวธิเีหล่าน้ีมาปฏบิตั ิจนท าให้ประเทศเกาหลใีต้กลายเป็นประเทศท่องเทีย่ว

ได ้มเีสน้ทางบนิมากกว่า 67 แห่งในเมอืงส าคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสายการบนิเจจ ูไดรบั

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวขึ้นเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้น ำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดที่ท  ำจำก

สัตวไ์ม่วำ่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ให้น ำเขำ้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสวุรรณภมิู  –  ประเทศเกาหลีใต้ 
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การยอมรบัจากทัว่โลก ‘ในดา้นความ ปลอดภยั’และ‘สมรรถภาพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ากทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ 

 

 

  

09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ูเป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 ของ

เกาหลใีต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ได้ถูกจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลท์

หรอืการจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลา 

ของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจ ูทีอ่งคก์าร 

UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิห่งใหม่ของโลก 

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

พาทุกท่านเดนิทางสู่ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม เป็นภูเขาไฟทีม่ชีื่อเสยีงอกีแห่งหน่ึงของเกาะเชจ ู เป็นสถานทีม่องเหน็ดาว

ประจ าเมอืงที่เปล่งประกายสวยงามบนท้องฟ้ายามพลบค ่าและเป็นรู้จกักนัอย่างแพร่หลายใน

รายการชื่อดงัอย่าง Hyori's Home Stay ทุกท่านสามารถขึ้นมาสมัผสับรรยากาศอนัสดใส ชม

พระอาทติยก์นับนภูเขาไฟแห่งน้ี ขอแนะน าว่าหา้มพลาดเดด็ขาดๆ นอกจากน้ีสถานทีแ่ห่งน้ีเป็น

ทีจ่ดัเทศกาล Jeju Fire Festival จะมขีึ้นทีบ่รเิวณเนินเขา โดยจะจดัในช่วงประมาณปลายเดอืน

กุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี ที่น่ีจะมีการจุดไฟอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการ

ต้อนรบัฤดูเกี่ยวเกบ็และยงัเป็นการอวยพรให้มสีุขภาพดอีกีด้วย เพื่อท าการเตรยีมพื้นทีใ่นการ

ปลกูพชืส าหรบัฤดเูกบ็เกีย่วถดัไป (หมายเหตุไม่ไดพ้าไปชมงานเทศกาล) 

พาท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค (O'SULLOC) ดนิแดนที่ได้รบัของขวญั

จากธรรมชาติ ท าให้เป็นทีป่ลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ทีส่่งผลติภณัฑช์าเขยีวส่งออกไปขายทัว่โลก 

เป็นสถานที่จดัแสดงประวตัิและวฒันธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถึงผลติภณัฑ์แปรรูป

จากชานานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยี่ยมเหมาะส าหรบัซือ้เป็นของฝาก มคุีก้กีช้าเขยีว 

ซุปชาเขยีว แผ่นมาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพู เป็นต้น ภายในยงัมคีาเฟ่ที่จ าหน่ายชาเขยีวทัง้

รอ้นและเยน็ ไอศรมีชาเขยีว และโรลชาเขยีวทีคุ่ณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอ

ชมววิซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สมัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ 

รวมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถ้วยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

อาหารกลางวนัพร้อมเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื้นเมอืงดัง้เดมิ จมิดกั

จานใหญ่น้ีประกอบไปดว้ย ไก่ชิ้นโต วุน้เส้นเกาหลน้ีีมลีกัษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท า

วนัท่ีสองของการเดินทาง  ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - ฮลัโหล คิตต้ี เจจ ู - วดัซนับงัซา  - 

ภเูขาซองอคั  - ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ศนูยเ์ครื่องส าอางค ์
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ใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคล้ากบัซอสสตูรเฉพาะ เสริฟ์พรอ้มข้าวสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิ้น

เลก็พอดคี า รบัรองต้องตดิใจ 

พาท่านมุ่งหน้าสู่ ฮลัโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถานที่จดัแสดงเรื่องราวเกี่ยวกบัคติตี้ หลากหลายเวอร์

ชัน่  รวมทัง้สิง่ของเครื่องใชท้ี่เป็นคติตี้ทัง้หมดรวบรวมไวท้ี่น่ี พร้อมเรื่องราวและประวตัิความเป็นมา ภายในมรีา้นขายของทีร่ะลึกน่ารกัๆ 

มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อตดิไมต้ิดมอื เช่น ที่คาดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และชอ็ดโกแล๊ต รับรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน 

อกีทัง้ยงั คติตี้คาเฟ่ ซึ่งเป็นร้านกาแฟตกแต่งอย่างน่ารกัเหมาะส าหรบัถ่ายภาพ ภายในร้านมจี าหน่ายเค๊กหลายรสชาติ  ไอศรมีโยเกริต์ 

และกาแฟ รสชาตอิร่อยทีไ่ม่ควรพลาด 

 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) วดัแห่งน้ีตัง้อยู่บนเขาซนับงั

หนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึน้ท่านจะได้ยนิเสยีงพระสวดมนต์ ภายในวดัจะประดษิฐาน

พระพุทธรปูองคใ์หญ่ซึง่เป็นพระ ประธานทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชาวบ้านบน

เกาะเชจู และชาวเกาหลใีต้ที่นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมซึ่งหนัหน้าออกสู่

ทะเล นอกจากนัน้ยงัมรีูปปั้นพระสงักจัจายน์ ซึ่งหากได้ลูบพุงกจ็ะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะได้

พบกบัวถิกีารท าบุญของชาวเกาหลใีต้ทีแ่ตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อ

เป็นอาหารส าหรบัพระสงฆ์เพื่อความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต 

นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งน้ีท่านยงัจะได้ชื่นชมกบัววิทะเลที่สวยงามของแหลมมงักรที่ยื่นออกมาสู่

มหาสมุทร 

พาท่านเดนิทางสู่ ภเูขาซองอคั (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูก

บนเกาะเชจ ูสามารถชมววิท้องทะเล ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มี

ชายหาดหินรมิทะเล ชายหาดที่น่ีจะไม่ได้เป็นทรายสีขาวแต่กลบัเป็นหินสดี า น ้าทะเลสีด า

แปลกตา เป็นจุดด าน ้ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมชี่องที่ทหารญี่ปุ่ นบงัคบั

ให้คนเกาหลขีุดเจาะไวต้ัง้แต่สมยัสงครามโลก  เพื่อเอาไวจ้อดเรอืแอบซ่อนไว้ส าหรบัท าลาย

เรือของอเมรกิา โดยท าเป็นเรือติดระเบิดแล้วพุ่งชนแบบพลีชพี ก่อนน้ีเปิดให้เข้าชม แต่มี

เหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมาเลยปิดไม่ใหเ้ขา้ชมอกีเลย และยงัเคยเป็นสถานทีถ่่ายท าเรื่อง "แด

จงักมึ"ตอนที่ถูกเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลใีต้ ส าหรบัใครที่ชื่นชอบการทาน

อาหารทะเลสดๆ คงต้องฟินกบัหอยเป๋าฮือ้สุดขึน้ชื่อ ทีอ่าชพีแฮนยอหรอืนกัประดาน ้าหญงิวยั

ชรา. งมขึน้มาขายกนัอยู่รมิชายฝัง่ สด อร่อยอย่าบอกใครเชยีว 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดูอัมรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ 

สะพานข้ามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอัมร็อคที่มีลกัษณะคล้ายกบัหัว

มงักร อีกหน่ึงในมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะเจจู ซึ่งถือกนัว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยอืน 

ยงดูอมัรอ็ค เพื่อมาดูโขดหนิมงักร กถ็อืว่ายงัมาไม่ถงึเกาะเจจ ูโขดหนิมงักรแห่งน้ีเกดิขึน้จาก

การกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท าใหม้รีปูทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก าลงัอ้าปากส่งเสยีงรอ้ง
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ค ารามและพยายามที่จะผุดขึน้จากทอ้งทะเล เพื่อขึน้สู่ทอ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานที่แห่งน้ีเป็นทีส่นใจของ

นกัท่องเทีย่วเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัสามารถเดนิไปเยีย่มชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื่อชมววิธารลาวาทีต่อนน้ีกลายเป็นธารน ้าทะเล

ทีม่สีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชส าอางค์ที่หมอศลัยกรรมเกาหลีร่วม

ออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑ์ต่างๆ ที่เหมาะกบัผู้ทีม่ปัีญหาผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า  อยาก

ผวิขาวสว่างใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ต้องศลัยกรรม 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิด้วยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารทีเ่ป็นทีนิ่ยมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมสูามชัน้ไปย่างงบนแผ่นโลหะทีถู่กเผา

จนร้อน   ซมักย็อบซลัจะเสริ์ฟพร้อมกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พรกิเขยีว กระเทียมหัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ามนังา 

ถงึแม้ว่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการที่สุดแสนจะธรรมดา คอืไม่ได้มกีารหมกัหรอืมสี่วนผสมที่หลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว 

นบัว่าพลาดไม่ไดเ้ลย 

 

น าเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 

 

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

ภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดงัทีผู่ค้นมาขอพรและ

ชมพระอาทติย์ขึ้น เป็นหน่ึงใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดน้ีเรายงัสามารถดื่มด ่ากบั

ท้องฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที่สวยงามโดยรอบของตวัเมืองเชจู เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยว

จากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิองโลก 

ท่านสามารถเดนิขึ้นไปยงัปากปล่องภูเขาไฟที่ดบัแล้ว ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมวิว

และถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพัก สามารถสมัผสัวิวทิวทัศน์และบรรยากาศที่

แตกต่างกนั เมอืขึ้นไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมัผสักบัอากาศบรสิุทธิ ์และ

ทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่นอน 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - ร้านน ้ามนัสน  - ชมดอกหญ้าสีชมพ ูพิงคม์ูลล่ี  - หมู่บ้าน

วฒันธรรมซองอึบ  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู
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จากนัน้พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยั

แห่งชาติโซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ่าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้ง

สารพษิในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมติ้านทานและท าให้อายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึ่งก าลงัเป็นสิง่ที่ไดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็น

อย่างมาก และยงัมผีลติภณัฑต่์างๆทีท่ าจากสนเขม็แดงซึง่เป็นสนิคา้ยอดนิยมส าหรบัคนเกาหลแีละนกัท่องเทีย่ว 

พาทุกท่านเดนิทางชม ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลล่ี (PINK MUHLY GRASS) ณ ตอนน้ี

ก าลงัเป็นที่ถ่ายรูปยอดนิยมแห่งใหม่ของคนเกาหล ีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเชจู สขีอง

ดอกพงิคม์ูลลี้สจีะสวยนุ่มดูชมพูอ่อนละมุนพร้อมเรยีงกนัเบ่งบานอวดสสีนัฉูดฉาดสวยงาม (โดยปกติ

ดอกหญา้สชีมพู พงิคม์ลูลีจ่ะเริม่บานประมาณช่วงกลางเดอืนกนัยายน - พฤศจกิายน แต่ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั

สภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง )ท่ามกลางอากาศทีเ่ยน็สบายและทศันียภ์าพทีส่วยงามชวนใหทุ้กท่านได้

เกบ็รปูความประทบัใจเป็นความทรงจ า 

 

จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้านแห่งน้ีไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้าน

นิทรรศการธรรมดา แต่ยังเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ย ังมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง 

เอกลกัษณ์ของการสร้างบ้านที่น่ีคอืจะใช้ดนิเหนียว ผสมกบัมูลม้า เป็นตวัยึดก้อนหนิและก้อนอิฐเข้า

ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับ้าน ถ้าท่านเคยมาเที่ยวเกาหลใีต้แลว้เคยเหน็ไหต่างๆทีอ่ยู่ตามบ้านกจ็ะ

เดาได้ว่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่ส าหรบัที่เกาะน้ีนัน้ ไหทีว่างเรยีงรายกนั

อยู่ตามบ้านเรอืนที่น่ีจะเป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งน้ี 

โดยชาวบ้านจะน าผลเบอร์รี่ป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกบัน ้าผึ้ง และหมักไว้สามปี ก่อนที่จะน ามา

รบัประทานได้ รสชาติหวานอมเปรี้ยว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้ในการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบันน้ี

กลายเป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านด้วย "แทจพีลูแบ็ก"  เป็นการน าเน้ือหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสูตรพเิศษ ก่อนน าไปผดัคลุกเคล้าพร้อมน ้าซุป 

นกัท่องเที่ยวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวย

รอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

 

จำกนั้ นน ำท่ำนชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่ำสุดของเกำหลี โดยมีกำรจดลิขสิทธ์ิ

เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนำมู) ทำงกำรแพทยเ์รียกว่ำ ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดี

ส ำหรับบุคคลท่ี นิยมด่ืมเหลำ้ ชำ กำแฟ น ้ ำอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในกำรลำ้งสำรพิษท่ีตกคำ้งหรือ

ไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ำยในผนงัของตบั  หรือไต ช่วยให้ตบัหรือไตของท่ำนแข็งแรงข้ึน ซ่ึงยงัส่งผลดีต่อสุขภำพ

ร่ำงกำยของท่ำนเอง 
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จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงสนิค้าปลอดภาษีที่ ดิวต้ีฟรี (Duty Free Shop) ที่น่ีมีสนิค้าปลอดภาษีชัน้น าให้

ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500  ชนิด  อาทิเช่น น ้ าหอม เสื้อผ้า เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา 

เครื่องประดบัหลากหลายแบรนดด์งั อาทเิช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   ฯลฯ 

 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิง

สินค้าท้องถิ่น ชื่อดัง บน เกาะเชจ ูอาทเิสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค ์เครื่องประดบั NEW 

BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสัประสบการณ์ช้อปป้ิงทีเ่รา้ใจทีสุ่ดของคุณ เหมอืนยกเมยีง

ดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์ บรรยากาศทะเลใต้ 

 

 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C2243 พรอ้มความ

ประทบัใจ 

01.00-02-00 น.           เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ี

ระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือ

ควำมรับผดิชอบของบริษทั***           ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำรนดัหยดุงำน 

กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบให้เสียเวลำใน

กำรท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม       ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย ว่ำดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยท่ี

ลูกคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 

 

 

 
 

 
 
 

***เน่ืองจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบัแจง้เตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรือ่งผูแ้อบแฝงมาเป็นนักท่องเท่ียว แต่ไป

ด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม EXPRESS JEJU IN SEPTEMBER ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้อง

เกบ็ค่าประกนัเพื่อให้ลูกค้าไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรอื 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพรอ้มกรุป๊

และกลบัพรอ้มกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จงึใครข่อความรว่มมือจากลูกค้าปฏิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว  (ขอสงวน

สิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลูกค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรอื กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจา้หน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จา่ยท่ีเกิดข้ึนในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลูกค้าจะต้องเป็นผูช้ าระเอง

ทัง้หมด 

หมายเหตุ : ขอแจง้ให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเครือ่งลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติดด่านตรวจคนเข้า

เมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด์้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้

ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั(ราคายึดตามหน้าเวบ็ไซต์) 
 
เง่ือนไขการให้บริการกรณสี ารองทีน่ั่ง  
   1. รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงินเต็มจ ำนวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
      รำคำปกติช ำระเงินมดัจ ำ***   ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
   2. ส่วนที่เหลือช ำระเตม็จ ำนวนก่อนออกเดินทำง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช ำระยอดเงินส่วนที่เหลือตำมเวลำท่ีก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธ
กำรจ่ำยเงินไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถื้อว่ำท่ำนสละสิทธ์ิในกำรเดินทำงกบัทำงบริษทั 
ราคานีร้วม 
-   ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ตำมท่ีระบุในรำยกำร ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-  ค่ำอำหำรทุกม้ือ ตำมท่ีระบุในรำยกำร / คำ่เขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
-   ค่ำท่ีพกัระดบัมำตรฐำน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน)  
-  ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเท่ียวตำมรำยกำร / คำ่น ้ ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 20 กก. /1ช้ิน 
-   ค่ำหวัหนำ้ทวัร์ผูช้ ำนำญเส้นทำง น ำท่ำนท่องเที่ยวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนำ้ทวัร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่ำประกนัอุบตัิเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ (เอกสำรขอเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น) 
 
ราคานีไ้ม่รวม 
-   ค่ำธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 700 บำท หรือ 20,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริป 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็กไม่เสริมเตยีง 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ราคาปกติ ราคาโปรโมช่ัน 

กนัยำยน  : 1-3 , 2-4 , 3-5 , 4-6 , 8-10 , 9-11 , 10-12 , 11-13 , 15-14 , 16-18 ,  

17-19 , 18-20 , 22-24 , 23-25 , 24-26 , 25-27 , 29-1 ต.ค. , 30-2 ต.ค. 
9,800.- 6,300.- 

4,900.-/คน 
กนัยำยน : 5-7 , 7-9 , 12-14 , 14-16 , 19-21 , 21-23 , 26-28 , 28-30  10,400.- 6,900.- 

กนัยำยน : 6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29 11,000.- 7,500.- 
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-   ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ คำ่ท ำหนงัสือเดินทำง, ค่ำโทรศพัทส่์วนตวั, ค่ำซกัรีด, มินิบำร์ในหอ้ง, รวมถึงค่ำอำหำร และ เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรำยกำร 
(หำกท่ำนตอ้งกำรสั่งเพ่ิม กรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร์แลว้จ่ำยเพ่ิมเองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่ำน ้ ำหนกักระเป๋ำสัมภำระ ท่ีหนกัเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   ค่ำวีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ต ตำ่งดำ้ว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3) ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยู ่4) ส ำเนำทะเบียนบำ้น
(ถำ้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝำก(ถำ้มี) 6) รูปถ่ำยสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทำงเตรียมเอกสำรและด ำเนินกำรยืน่วีซ่ำดว้ยตนเองเท่ำนั้น  (ส ำหรับหนงัสือเดินทำงต่ำง
ดำ้ว เจำ้ของหนงัสือเดินทำงตอ้งท ำเร่ืองแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่ำ) 
-  ค่ำอำหำรท่ีลูกคำ้รับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจำกท่ีโปรแกรมก ำหนด หำกลูกคำ้ไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรท่ีทำงทวัร์จดัให ้
กรุณำเตรียมอำหำรส ำเร็จรูปส่วนตวัส ำรองมำดว้ย 
 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30  วนัขึ้นไป ยดึมดัจ ำ 
- ยกเลิกกำรเดินทำงไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

(รำคำโปรโมชัน่ไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทำงและผูเ้ดินทำงไดใ้นทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำงได*้** 

กรุ๊ปท่ีเดินทำงตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน หรือผำ่นตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ  
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
-           จ ำนวนผูเ้ดินทำง ขั้นต ่ำ ผูใ้หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) ขึ้นไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 5 วนัก่อนกำรเดินทำง 
-           รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรับนกัท่องเท่ียวชำวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นกัท่องเท่ียวต่ำงประเทศช ำระเพ่ิมท่ำนละ 3,000 บำท) 
 -         เทีย่วบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเทีย่ว สำมำรถเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคัญ 
-           สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ 
-           หนงัสือเดินทำง ตอ้งมีอำยเุหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพ่ือท่องเท่ียว เท่ำนั้น (หำกหนงัสือ
เดินทำงเหลือนอ้ยกว่ำ 6 เดือนท ำใหไ้ม่สำมำรถเดินทำงไดท้ำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อจลำจล ภยัธรรมชำติ หรือ
กรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หนำ้ท่ีกรมแรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำม
รับผดิชอบของบริษทัฯ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะ
ค่ำใชจ่้ำยทุกอยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยใหต้วัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดินทำงแลว้ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำก ควำมประมำทของตวั
นกัท่องเที่ยวเอง 
-           ต ัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีท่ีท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          กำรติดต่อใดๆกบัทำงบริษทัเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมำย ฯลฯ ตอ้งท ำในวนัท ำกำรของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลำ 09.00 น. - 18.00 
น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำว และวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆ ถือว่ำเป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังำน  ไม่มีอ ำนำจในกำรใหค้  ำสัญญำใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ ำนำจขอบริษทัก ำกบัเท่ำนั้น 
-           หำกท่ำนท่ีตอ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมท่ีเจำ้หนำ้ท่ีทุกคร้ังก่อนท ำกำรออกตัว๋ เพ่ือป้องกนัปัญหำ
เที่ยวบินล่ำชำ้ เปล่ียนแปลงไฟลท์บิน กำรยกเลิกไฟลท์บิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทำงกรณีเกิดกำรผดิพลำดจำกสำยกำรบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทรำบ
ล่วงหนำ้ซ่ึงอยูเ่หนือกำรควบคุมของทำงบริษทั ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบและคืนค่ำใชจ่้ำยใหใ้นทุกกรณี 
-           ถำ้ลูกคำ้ไม่เขำ้ร้ำนคำ้ชอ้ปป้ิงตำมท่ีโปรแกรมก ำหนด ทำงแลนดป์รับเงินค่ำเขำ้ร้ำนช็อปร้ำนละ 100,000 วอน หรือเป็นเงินไทย3,500 บำท 
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-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ้นอยูก่บัหอ้งว่ำง ณ วนัเขำ้พกั และโรงแรมท่ีเขำ้พกั ไม่สำมำรถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถำ้ลูกคำ้มีควำมประสงคข์อแยกตวัจำกทวัร์หรือกำรท่องเที่ยวกบัคณะ ทำงแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บำท/ท่ำน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิกำรตดัหอ้งพกัส ำหรับผูท่ี้ไม่เดินทำง ผูร่้วมเดินทำงไม่สำมำรถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับลูกคำ้ท่ีเดินทำงท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้ว
ทั้งหมด 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


