
 

 

รหัสทัวร TWT1900934 
ทัวรเกาหล ีเชจู Romamtic Jeju In Febuary 4 วัน 2 คืน 
-อุทยานแหงชาติฮัลลาซาน -โชวกายกรรม -ภเูขาซองอัค -วัดซันบังซา   
-พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค -ทุงดอกยูเช หรือ ทุงดอกเรป   
-หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ -ชายหาดกวางชิกิ 
 

 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ 2563 

โปรแกรมเดินทาง 
อุทยานแหงชาติฮัลลาซาน  - โชวกายกรรม  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา  - พิพิธภัณฑชา
โอซุลลอค - รานน้ํามันสน  - ทุงดอกยูเช หรือ ทุงดอกเรป  - หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ  - 
ชายหาดกวางชิกิ  - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง – พิพิธภัณฑสัตวน้ํา - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหิน
รูปหัวมังกร  - รานคาสมุนไพร  - รานละลายเงินวอน  - ศูนยเครื่องสําอาง  - ศูนยโสม  - ดิวตี้
ฟรี  - ดาวทาวนเมืองเชจู 
 

 

22:00-23.30 น. คณะเดินทางพรอมกันที่  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้น
ผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน 

     EASTAR JET  (BOEING 737-800)  หนาเคานเตอรเช็คอิน …….  ใกลประตูทางเขา
หมายเลข ……. โดยมีเจาหนาทจีากบริษัท 

     คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภูมิ  

ขอแนะนํา  ถาตองการนําของเหลวขึ้นเคร่ืองใสกระเป�าถือติดตัวจะตองบรรจุในบรรจุภัณฑ และมีปริมาณไม
เกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน (รวมกันไมเกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑดังกลาว ควรใสในถุงที่โปรงใสและสามารถเปด-
ปดไดดวย ใหนําถุงขึ้นไปเพยีงใบเดียวเทาน้ัน การนําผลิตภัณฑของสดที่ทําจากสัตวไมวาเน้ือหมู เน้ือวัว ผัก 
ผลไมสด ไมอนุญาต ใหนําเขาประเทศเพื่อป�องกันโรคตางๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตองเสียคาปรับ 



 

 

 

 

 

02.35-03.05 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ 
ZE552 นับเปนเปนสายการบินนองใหมเที่ยวเกาหลีที่เพิ่งเขามาบินในตลาดไทยเมื่อป พ.ศ. 
2554 เปนสายการบินที่มีคุณภาพใชเวลา 6 ป ในการเติบโต มีเที่ยวบินทั้งในประเทศเกาหลี
และตางประเทศ ใชเครื่องบินที่มีระบบเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการพัฒนาดานระยะทางการ
บิน และประสิทธิภาพในการใชน้ํามันเช้ือเพลิงอยางดีเยี่ยม  

 

 

 

09.30-10.30  น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชจู เปนทาอากาศยานที่ใหญเปนอันดับที่ 3 
ของเกาหลีใต รองจากทาอากาศยานนานาชาติอินชอน และทาอากาศยานกิมโป กอตั้ง เมื่อป 
พ.ศ. 2511 ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พาทานเดินทางสู              เกาะเชจู ซึ่ง
ไดรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก (กรุณาปรับเวลาของทานใหเร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อใหตรงกับเวลา
ทองถิ่นของประเทศเกาหล ี

พาทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติฮัลลาซาน  เปนภูเขาที่สูงที่สุด
ในประเทศเกาหลีใต ประกอบดวยภูเขาไฟที่ดับไปนานแลวซึ่งเปน
ตนกําเนิดของเกาะสวนใหญในเชจู ภูเขาฮัลลาซานมีความสูง 
1,950 เมตร และไดรับการคัดเลือกใหเปนสถานที่ทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่มีความสวยงามลําดับที่ 182 ของเกาหลี และจัดตั้ง
เปนอุทยานแหงชาติตั้งแตป ค.ศ. 1970 ภูเขาฮัลลาไดรับการขึ้น

ทะเบียนเปนพื้นที่สงวนเขตชีวมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพียงอีกหาป
ตอมาก็ไดรับการแตงตั้งเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ (World Natural Heritage Site) ให

วนัที�สองของการเดินทาง    สนามบินเจจู  - อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - โชว์กายกรรม  - ภูเขาซองอคั  - วดัซันบังซา  -  
                                            พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค 



 

 

ทานไดสัมผัสความงามของภูเขาฮัลลาซานที่มีหิมะปกคลุม สีขาวของหิมะปกคลุมอยูน้ันดูราวกับ
ปุยเมฆ ที่ตัดกับสีน้ําเงินของทองฟ�า  เหมาะสําหรับการถายรูปเพ่ือเก็บไวเปนที่ระลึก                                                                                                    

อาหารกลางวันพรอมเสริฟดวยเมนู จิมดัก ไกอบซีอ๊ิว เปนเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิม
ดักจานใหญน้ีประกอบไปดวย ไกชิ้นโต   วุนเสนเกาหลีน้ีมีลักษณะเปนเสนแบนใหญๆทําจากมัน

ฝรั่งทําใหเหนียวนุมเปนพิเศษผัดคลุกเคลากับซอสสูตรเฉพาะเสิรฟ
พรอมขาวสวยรอนๆ  การรับประทานใชกรรไกรตัดเสนและไกฉับๆ
ใหเปนชิ้นเล็กพอดคีํา รับรองตองติดใจ 

จากน้ันพาทานเขาชม โชวกายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) 
การแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความ
ยืดหยุนของรางกาย มีการแสดงหลากหลายชุด แตละการแสดงจะ

แตกตางกันไป เปนที่ตื่นตาตื่นใจของผูชม มีทั้ง แสง สี เสียง ทานจะไดรับความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน และหวาดเสียว ไปพรอมๆกัน  เชน โชวลอดหวง โชวน้ีนักกายกรรมจะหมุนตัวและ
แสดงทวงทากายกรรมตางๆ ดวยหวงที่หอยอยูกลางอากาศ  โชวกายกรรมกลางอากาศดวยผา 
นักแสดงจะเลนกายกรรม บิดตัวดวยทาทาง สงางามขณะหอยตัวอยูกลางอากาศดวยผาเพียงผืน
เดียว เปนตน แตไฮไลทของโชวน้ี คือ มอเตอรไซคผาดโผนในพื้นท่ีจํากัด 

พาทานเดินทางสู ภูเขาซองอัค (SONG AK) เปนภูเขาไฟที่สวยงาม
อีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวทองทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซาน
และเกาะแกงกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดที่น่ี
จะไมไดเปนทรายสีขาวแตกลับเปนหินสีดํา น้ําทะเลสีดําแปลกตา 
เปนจุดดําน้ํายอดนิยมของกลุมแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมีชองที่
ท ห า ร ญี่ ปุ� น บั ง คั บ ให ค น เก า ห ลี ขุ ด เจ า ะ ไว ตั้ ง แ ต ส มั ย

สงครามโลก  เพื่อเอาไวจอดเรือแอบซอนไวสําหรับทําลายเรือของอเมริกา โดยทําเปนเรือติด
ระเบิดแลวพุงชนแบบพลีชีพ กอนน้ีเปดใหเขาชม แตมีเหตุการณเคย
ดินถลมลงมาเลยปดไมใหเขาชม                อีกเลย และยังเคย
เปนสถานที่ถายทําเรื่อง "แดจังกึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ ละครโทรทัศน
ยอดนิยมของเกาหลีใต 



 

 

จากน้ันพาทานแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังซา วัดแหงน้ีตั้งอยูบนเขาซันบังหันหนาออกสูทะเล  
ระหวางทางขึ้นทานจะไดยินเสียงพระสวดมนต ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองคใหญซึ่ง
เปนพระประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเปนที่เลื่อมใสของชาวบานบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใต
ที่นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปم�นเจาแมกวนอิมซึ่งหันหนาออกสูทะเล นอกจากน้ันยังมีรูปปم�น
พระสังกัจจายน ซึ่งหากไดลูบพุงก็จะรํ่ารวยเงินทอง ทานจะไดพบกับวิธีการทําบุญของชาว
เกาหลีใตที่แตกตางกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายขาวสารเพื่อเปนอาหารสําหรับพระสงฆ
แสดงถึงความอุดมสมบูรณ ถวายเทียนเพ่ือเปนแสงสวางแหงชีวิต นอกจากนั้นที่วัดแหงน้ีทานยัง
จะไดชื่นชมกับวิวทะเลทีส่วยงามของแหลมมังกรที่ยื่นออกสูมหาสมุทร 

พาทานเดินทางสู พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่
ไดรับของขวัญจากธรรมชาติ ทําใหเปนที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่
สงผลิตภัณฑชาเขียวสงออกไปขายทั่วโลก เปนสถานที่จัดแสดง
ประวัติและวัฒนธรรมการชงชา   อันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ
แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเชน ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะ

สําหรับซื้อเปนของฝาก มีคุกกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผนมาสกหนาชาเขียว และแชมพู เปนตน 
ภายในยังมีคาเฟ�ที่จําหนายชาเขียวทั้งรอนและเย็น ไอศกรีม ชาเขียว และโรลชาเขียวที่คุณไม
ควรพลาด  ภายในยังประกอบไปดวย หอชมวิวซึ่งนักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับภาพบรรยากาศ
ของไรชาเขียวที่ใหญที่สุดในเกาหลีใต รวมทั้งถายภาพที่ระลึกกับถวยชา ซึ่งเปนสัญลักษณของ
ไรชาเขียวที่น่ี 

อาหารเย็นพรอมเสริฟดวยเมนู ซัมกย็อบซัล  เปนอาหารที่เปนที่นิยมของชาวเกาหลี  โดยการนํา
หมูสามชั้นไปยางบนแผนโลหะที่ถูกเผาจนรอน   ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟพรอมกับเครื่องเคียงตางๆ 
ไดแก กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั่นบางๆ พริกไทยป�น เกลือ และน้ํามันงา ถึงแมวาซัมกยอบซัล
จะมีการเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือไมไดมีการหมักหรือมีสวนผสมที่หลากหลาย แตวา
ถาพูดถึงรสชาติแลว นับวาพลาดไมไดเลย 

จากน้ันพาทุกทานเเขาพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเทา   

 

 



 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป 
ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ      (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไม
แตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใสกับขาว) ที่นอยกวาเทาน้ัน 
แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตลตะวันตกกันมากขึ้น 

จากน้ันพาทานเดินทางตอที่ รานคาสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรยแหง
ธรรมชาติผานผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาติโซล 
ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวยลดไขมันและน้ําตาลในกระแสเลือด 

ป�องกันการเกิดเสนเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถลางสารพิษในรางกาย เพื่อเพิ่มภูมิตานทาน
และทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกําลังเปนสิ่งที่ไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเปน
อยางมาก 

จากน้ันพาทานสู ทุงดอกยูเช หรือ ทุงดอก
เรป  ดอกเรปถือเปนสัญลักษณของเกาะเช
จู  “ยู แ ช   ห รื อ  “เร ป  ห รื อ  เร ป ซี ด 
(Rapeseed)” มีชื่ อ เรียกทางการเป น
ภาษาอังกฤษวา “คาโนลา มีดอกสีเหลือง
ประกอบดวยกลีบดอก 4 กลีบ พบบน

เกาะเชจูโดยเริ่มในเดือนกุมภาพันธ - พฤษภาคม ของทุกป ทุง
ดอกเรปออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอรามเต็มเนินเขา เปนวิว
ธรรมชาติที่สวยงามเหมาะสําหรับเก็บรูปความประทับใจเปนความ
ทรงจํา (ปริมาณของดอกเรปบานอาจขึ้นอยูกับภูมิอากาศคะ) 

จากนั้นพาทานเยี่ยมชม หมูบานวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมูบาน
แหงน้ีไมใชเปนแคหมูบานนิทรรศการธรรมดา แตยังเปนหมูบานโบราณอายุมากกวา 300 ป ที่
ยังมีชาวบานอาศัยอยูจริง เอกลักษณของการสรางบานที่น่ีคือจะใชดินเหนียว ผสมกับมูลมา เปน

วันที่สามของการเดินทาง      รานน้ํามันสน  - ทุงดอกยูเช หรือ ทุงดอกเรป  - หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ  - 
ชายหาดกวางชิกิ  -  ยอดเขาซองซานอิลซุลบง  - พิพิธภัณฑสัตวนํ้า 
 



 

 

ตัวยึดกอนหินและกอนอิฐเขาดวยกนัเปนโครงสรางของตัวบาน ถาทานเคยมาเที่ยวเกาหลีใตแลว
เคยเห็นไหตางๆที่อยูตามบานก็จะเดาไดวาเปนไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แต
สําหรับที่เกาะน้ีน้ัน ไหท่ีวางเรียงรายกันอยูตามบานเรือนที่น่ีจะเปนไหสําหรับหมัก "โอมีจา" หรือ 
แบล็คราสเบอรรี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแหงน้ี โดยชาวบานจะนําผลเบอรรี่ป�ามาใสลงไปในไห
พรอมกับน้ําผึ้ง และหมักไวสามป กอนที่จะนํามารับประทานได รสชาติหวานอมเปรี้ยว และใน
สมัยกอนเคยถูกใชในการรักษาคนป�วย  ปจจุบันน้ีกลายเปนสินคาที่ผูมาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อ
กลับไปรับประทาน และซือ้เพื่อเปนของฝาก 

อาหารกลางวัน บริการทานดวย "แทจีพลูแบ็ก"  เปนการนําเน้ือหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตร
พิเศษ กอนนําไปผัดคลุกเคลาพรอมน้ําซุป นักทองเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออก
หวานและเผ็ดเล็กนอย  เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงตาง และขาวสวยรอนๆ 
เปนอาหารพิเศษที่ขอแนะนํา 

 

จากนั้นพาทุกทานเดินทางสู ชายหาดกวางชิกิ (Gwangchigi Beach) 
เปนชายหาดที่สวยที่สุดแหงหน่ึงบนเกาะเชจู ชายหาดน้ีมีทัศนียภาพเปน
เอกลักษณมีวิวพื้นหลังเปนปากปลองภูเขาไฟซองซานอิลจูบงซึ่งเปน
ไฮไลทของเกาะเชจู  ทุกทานจะไดชมความสวยงามของธรรมชาติที่

ยังคงความอุดมสมบูรณและรับลมทะเลเย็นๆ และ ที่สําคัญยังเปนจุดชมวิวพระอาทิตยตกที่สวย
ที่สุดแหงหน่ึงบนเกาะเชจ ู

 

จากน้ันนําทานชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  
(SONGSAN SUNRISE PEAK) เปนภูเขาไฟ
ที่ดับแล ปากปลองภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือน
มงกุฎ เปนสถานที่โดงดังที่ผูคนมาขอพรและชม
พระอาทิตยขึ้น เปนหน่ึงใน 10 สถานที่สวยงาม

ในเกาะเชจู และในจุดน้ีเรา           ยังสามารถดื่มดํ่ากับทองฟ�าและน้ําทะเลสีคราม ทิวทัศนที่
สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เปนสถานที่ที่นักทองเท่ียวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึง
ถูกยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยใหมทางธรรมชาติของโลก ทานสามารถเดินขึ้นไปยังปาก



 

 

ปลองภูเขาไฟที่ดับแลว ระหวางทางทานสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถายรูปจากมุมสูง แตละ
จุดชมวิวที่ทานแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศนและบรรยากาศที่แตกตางกัน เม่ือขึ้นไปถึงดาน
บนสุดของปากปลองภูเขาไฟทานจะไดสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงามอยาง
แนนอน 

จากน้ันพาทานเขาชม AQUA PLANET พิพิธภัณฑสัตวน้ํา หรือ 
Aquarium ที่ใหญที่สุดในเอเชีย เปนสถานที่อีกแหงหน่ึงที่ไมควร
พลาดเม่ือไดมาเยือนเกาะเชจู เพราะที่น่ีเปนทั้งศูนยกลางการเรียนรู
ทางทะเล ความรูเกี่ยวกับ  ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใตทะเลท่ีจัดแสดง
ไดนาสนใจ และสวยงาม มีตูปลาจํานวนมากตั้งแตขนาดเล็กจนถึง
ขนาดใหญมหึมาอลังการ ชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใตทองทะเล 

นอกจากน้ีมีฉลามวาฬเปนไฮไลท โชวการใหอาหารปลาฉลามสุดระทึก ดินแดนแหงนกเพนกวิน 
ชมการใหอาหารนกเพนกวินตัวนอย ที่ตางกรูกันมารับอาหารอยางคึกคัก และปลากระเบนวาย
ขามหัวไปมาทําใหคุณและครอบครัวหลงรักทองทะเลโดยไมรูตัว 

อาหารเย็นพรอมเสริฟดวยเมนู ซีฟู�ดน่ึง เมนูปم�งยางประกอบไปดวยหอย และ กุง เกาะเชจูขึ้นชื่อ
ดวยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุกทานไดลิ้มความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพรอมขาวสวย
และเครื่องเคียงตางๆ  

จากน้ันพาทุกทานเเขาพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเทา   

 

 

 

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป 
ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไม
แตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใสกับขาว) ที่นอยกวาเทาน้ัน 
แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตลตะวันตกกันมากขึ้น 

วนัที�สี�ของการเดนิทาง      ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหนิรูปหัวมงักร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ร้านละลายเงนิวอน  - ศูนย์เครื�องสําอาง  - ศูนย์โสม   
ดวิตี�ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู- กรุงเทพ  

 



 

 

จากน้ันพาทุกทานชม  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินมังกร ที่มีลักษณะ
คลายกับหัวมังกร อีกหน่ึงในมนตเสนหทางธรรมชาติของเกาะเชจู ซ่ึง
ถือกันวาถาหากใครไมไดมาเยือน ยงดูอัมร็อค เพ่ือมาดูโขดหินมังกร 
ถือวายังมาไมถึงเกาะเชจู โขดหินมังกรแหงน้ีเกิดขึ้นจากการกัดกรอน

ของคลื่นลมทะเล ทําใหมีรูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กําลังอาปากสงเสียงรองคํารามและ
พยายามที่จะผุดขึ้นจากทองทะเล เพื่อขึ้นสูทองฟ�า เปนประติมากรรมที่ธรรมชาติไดสรางสรรค
มา สถานที่แหงน้ีเปนที่สนใจของนักทองเที่ยวเกาหลีเปนอยางมาก 

จากน้ันนําทานชม รานสมุนไพร (Korea Herb) ใหมลาสุดของเกาหลี โดย
มีการจดลิขสิทธ์ิเรียบรอยแลว เปนสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทาง
การแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรสเปรี้ยว ดีสําหรับบุคคลที่ นิยมด่ืมเหลา ชา 

กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะชวยในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมันที่สะสมอยู
ภายในผนังของตับ  หรือไต ชวยใหตับหรือไตของทานแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังสงผลดีตอสุขภาพ
รางกายของทานเอง 

จากน้ันพาทานเดินทางสู รานละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่น่ีมี
ขนม  พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเชน ขนมขาวพอง ช็อคโกแล็ตสม กิมจิ 
สมอบแหง มามา        วุนเสน รวมไปถึงของใชในครัวเรือน เชน ตะเกียบ 
ถ วยใสข าว กระทะ ลูกบอลซักผ า  เครื่องสํ าอางคชั้ น นํา Etude , 

Skinfood  และของฝากของที่ระลึกมีใหทานไดเลือกซื้อมากมาย พรอมทั้งมีบริการบรรจุกลอง
ตามเงื่อนไขของราน 

 

จากน้ันพาทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางค Midam Cosmetic 
ประเภทเวชสําอางคที่หมอศัลยกรรมเกาหลีรวมออกแบบมากมาย   เชน 
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา เครืองสําอางค หลากหลายแบรนด และอ่ืนๆอีก

มากมาย อาทิเชน B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียังมีครีมที่โดงดัง  อาทิเชน 
ครีมเมือกหอยทาก , เซรั่มพิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้ําแตก , BB Cream , 
etc 



 

 

อาหารกลางวันพรอมเสริฟดวยเมนู พลุโกกิ สวนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักชิ้นบาง ๆ ผักตาง ๆ 
เชน กะหลํ่าปลี ฟกทองออน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุนเสนมาตมรวมกัน โดยสามารถทานได
ทั้งแบบแหงและน้ํา เครื่องเคียงตาง ๆ คือ ถั่วงอกดอง วุนเสนปรุงรสสาหราย กิมจิ เสริฟพรอม
กับขาวสวยรอนๆ ทานจะอ่ิมอรอยกับเมนูอาหารน้ีอยางแนนอน 

จากน้ันนําทานสู ศูนยโสม (Ginseng Center) ศูนยโสมแหงน้ีรัฐบาล
รับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่อายุ 6 ป ซึ่งถือวาเปนโสมที่มีคุณภาพดี
ที่สุด ภายในจะมีเจาหนาที่ใหความรูเกี่ยวกับโสมพรอมอธิบายคุณสมบัติ

และผลิตภัณฑที่ผลิตจากโสม ใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบํารุง
รางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ 

 

จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) 
ทีน่ี่มีสินคาปลอดภาษีช้ันนําใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 500  ชนิด  อาทิ
เชน น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเป�า นาฬิกา เครื่องประดับ 

หลากหลาย แบรนดดัง อาทิเชน Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   
ฯลฯ 

 

จากน้ันพาทานเดินทางสู ดาวทาวนเมืองเชจู แหลงชอปปم�งสินคา
ท อ งถิ่ น  ชื่ อ ดั ง  บ น เก าะ เชจู  อ าทิ เสื้ อ ผ า  รอ ง เท า  ก ระ เป� า 
เค รื่ อ งสํ า อ า งค  เค รื่ อ งป ร ะดั บ  NEW BALANCE , NIKE , 
ADIDAS สัมผัสประสบการณชอปปم�งที่เราใจที่สุดของคุณ เหมือนยก

เมียงดงมาไวบนเกาะ ในสไตลบรรยากาศทะเลใต 

21:30 น. เหินฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เท่ียวบินที่ ZE551 

01.05 น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 



 

 

**กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***           
ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นอยูเหนือการควบคุม
ของบริษัท และเจาหนาที่ ที่จะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม       
ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆท้ังสิ้น คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และ
คาใชจายที่ลูกคาและบริษัทจายไปแลว 

 

 

 

 

 

อัตราคาบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใหญ 
เด็กไม
เสริม
เตียง 

พักเด่ียวเพิ่ม 
4,900.- 

กุมภาพันธ : 29-3 มี.ค.  12,500 
กุมภาพันธ : 23-26 , 24-27 , 25-28 12,800 
กุมภาพันธ : 2-5 , 3-6 , 4-7 ,10-13 , 11-14 , 16-19 
, 17-20 , 18-21 , 26-29 , 27-30 ,  
                  28-31 

13,100 

กุมภาพันธ : 1-4 , 5-8 , 9-12 , 12-15 , 15-18 , 19-
22 , 22-25 13,400 

กุมภาพันธ : 8-11 , 13-16 ,  14-17 , 20-23 , 21-24 13,700 
กุมภาพันธ : 6-9 17,400 
กุมภาพันธ : 7-10 19,400 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
เงื่อนไขการใหบริการกรณีสํารองที่น่ัง  
   1. ราคาโปรโมช่ันชําระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังไดรับ invoice 
      ราคาปกติชําระเงินมัดจํา***   ทานละ 5,000 บาท 1 วันหลังไดรับ invoice 
   2. สวนที่เหลือชําระเต็มจํานวนกอนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไมชําระยอดเงินสวนที่
เหลือตามเวลาที่กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
ทานสละสิทธ์ิในการเดินทางกับทางบริษัท 
 
ราคาน้ีรวม 
-   คาต๋ัวเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพรอมคณะ  
-   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี   
-   คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
-   คาท่ีพักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักหองละ 2-3 ทาน)  
-  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ / คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 20 กก. /1
ชิ้น 
-   คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธิ์หัวหนาทัวรไมบินขึ้นไปพรอมกรุปทัวร) 
-   คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) (เอกสารขอเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 
 

***เน่ืองจากทางแลนดเกาหลี ไดรับแจงเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใต  และจากสายการบิน เร่ืองผู
แอบแฝงมาเปนนักทองเที่ยว แตไปดวยวัตถุประสงคอื่น เชน ไปทํางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังน้ันตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2558 
โปรแกรม HOT PROMOTION JEJU ทางแลนดเกาหลีจําเปนตองเก็บคาประกันเพ่ือใหลูกคาไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน เปนจํานวนเงิน 
(10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกคาเปนนักทองเทีย่วจริงๆ เดินทางทองเที่ยวพรอมกรุปและกลับพรอมกรุปตามโปรแกรม
ที่กําหนด สามารถขอรับเงินประกันน้ีคืนเต็มจํานวน ดังน้ันจึงใครขอความรวมมือจากลูกคาปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว  (ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินประกันกรณีลกูคาไมผานกองตรวจคนเขาเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)*** 

หากทานถูกเจาหนาที่ตม.เกาหลี กักตัวไมใหเดินทางเขาประเทศ คาใชจายที่เกิดขึ้นในระหวางถูกกักตัวและสงตัวกลับประเทศ
ไทย      ลูกคาจะตองเปนผูชําระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจงใหทราบวา ทางคณะทัวรจะออกเดินทางทองเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวรไมมีนโยบาย
ใหคณะรอ ทานที่ติดดานตรวจคนเขาเมือง หากสามารถผานเขาเมืองไดจะตองเดินทางไปพบกับคณะทัวรดวยตนเอง และไม
สามารถเรียกรองคาเดินทางจากทัวรได เพ่ือความเปนระเบียบและคณะไดทองเที่ยวอยางเต็มเวลา ขออภัยในความไมสะดวก 

 



 

 

ราคาน้ีไมรวม 
-   คาธรรมเนียมคนขับรถและไกดทองถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ตอทานตลอดท
ริป 

-   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 
รวมถึงคาอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณา
ติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 
-   คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอรต 2) ใบประจําตัว
คนตางดาว 3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6) 
รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเดินทางเตรียมเอกสารและดําเนินการยื่นวีซาดวยตนเองเทาน้ัน  
(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเอง
กอนจะยื่นวีซา) 
-  คาอาหารที่ลูกคารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกําหนด หาก
ลูกคาไมสามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวรจัดให กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปสวนตัว
สํารองมาดวย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจํา 
- ยกเลิกการเดินทางไมถึง 30  วัน ยึดเงินคาทัวรทั้งหมด 

(ราคาโปรโมชั่นไมสามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผูเดินทางไดใน
ทุกกรณี ) 
** ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางได*** 
กรุปที่เดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คา
ทัวรทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
-  จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ขึ้นไป โดยบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา
อยางนอย 5 วันกอนการเดินทาง 
-  ราคาน้ีเปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
(นักทองเท่ียวตางประเทศชําระเพิ่มทานละ 3,000 บาท) 
-  เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
-  สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
-  หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยว เทาน้ัน (หากหนังสือเดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําใหไม
สามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น) 
-  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก เดินทางแลว 
-  ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
-  ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงิน 
-  การติดตอใดๆกับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมาย ฯลฯ ตองทําในวันทําการของ
บริษัทดังน้ี วันจันทร - วันศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว และ
วันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ ถือวาเปนวันหยุดทําการของบริษัท 
-  มัคคุเทศก พนักงาน  ไมมีอํานาจในการใหคําสญัญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจขอบริษัทกํากับเทาน้ัน 
-  หากทานที่ตองการออกตั๋วภายในประเทศ อาทิเชนเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เพื่อป�องกันปญหาเที่ยวบินลาชา เปลี่ยนแปลงไฟลทบิน 
การยกเลิกไฟลทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไมได
แจงใหทราบลวงหนาซึ่งอยูเหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและคืน
คาใชจายใหในทุกกรณี 



 

 

-  ถาลูกคาไมเขารานคาชอปปم�งตามที่โปรแกรมกําหนด ทางแลนดปรับเงินคาเขารานช็อปราน
ละ 100,000 วอน หรือเปนเงินไทย3,500 บาท 
-  หองพัก (Double Bed // Twin Bed) เปน  ON REQUEST) ขึ้นอยูกับหองวาง ณ วัน
เขาพัก และโรงแรมท่ีเขาพัก ไมสามารถ CONFIRM ใหได 
-  ถาลูกคามีความประสงคขอแยกตัวจากทัวรหรือการทองเที่ยวกับคณะ ทางแลนดปรับเงินวัน
ละ 5,000 บาท/ทาน 
-  ขอสงวนสิทธิ์การตัดหองพักสําหรับผูท่ีไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใชหองพักได 
-  ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาท่ีเดินทางทองเที่ยว และไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
-  เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับในเงื่อนไข ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

 
กรุณาอานเงื่อนไขการจองทัวรตามที่ระบุในรายการขางตน  
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาท่ีกอนทําการจอง 


