
 

 

รหัสทัวร TWT1900929 
ทัวรเกาหลี เชจู 4 วัน 2 คืน (ZE) 
-ชมอุทยานแหงชาติฮัลลาซาน -พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค   
-สวนสมไรเมล็ด -ภูเขาซองอัค   
-ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง เดือนมกราคม 2563 

โปรแกรมเดินทาง 
อุทยานแหงชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑชาโอซลุลอค  - สวนสมไรเมล็ด  - ภูเขาซองอัค  - 
วัดซันบังซา –รานน้ํามันสน  - ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย  - หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ  
- ชายหาดกวางชิกิ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - พิพิธภัณฑแฮนยอ -ทุงดอกยูเช หรือ ทุง
ดอกเรป - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - รานคาสมุนไพร  - ซุปเปอรมารเก็ต  - ศูนย
เครื่องสําอาง  - ศูนยโสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวนเมืองเชจ ู
   

 

 

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

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

     คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก ในเร่ืองของเอกสารของทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต 

ขอแนะนํา  ถาตองการนําของเหลวขึ้นเครื่องใสกระเป�าถือติดตัวจะตองบรรจุในบรรจุภัณฑ และมี
ปริมาณไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน (รวมกันไมเกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑดังกลาว ควรใสในถุงที่
โปรงใสและสามารถเปด-ปดไดดวย ใหนําถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเทาน้ัน การนําผลิตภัณฑของสด
ที่ทําจากสัตวไมวาเน้ือหมู เน้ือวัว ผัก ผลไมสด ไมอนุญาต ใหนําเขาประเทศเพื่อป�องกันโรค
ตางๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตองเสียคาปรบั 



 

 

 
 

02.35-03.05 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ 
ZE552 นับเปนเปนสายการบินนองใหมเท่ียว 

เกาหลีที่เพ่ิงเขามาบินในตลาดไทยเมื่อป พ.ศ. 2554 เปนสายการบินที่มีคุณภาพใชเวลา 6 ป 
ในการเติบโต มีเท่ียวบินทั้งในประเทศเกาหลีและตางประเทศ ใชเครื่องบินที่มีระบบเปนมิตรกบั
สิ่งแวดลอม มีการพัฒนาดานระยะทางการบนิ และประสิทธิภาพในการใชน้ํามันเช้ือเพลิงอยางดี
เยี่ยม  

 

 

 

 

 

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  เปนภูเขาที่
สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต ประกอบดวยภูเขาไฟที่ดับไป
นานแลวซึ่งเปนตนกําเนิดของเกาะสวนใหญในเชจู ภูเขาฮัล
ลาซานมีความสูง 1,950 เมตร และไดรับการคัดเลือกให
เปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามลําดับ
ที่ 182 ของเกาหลี และจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติตั้งแตป 

วนัที�สองของการเดินทาง    อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมลด็ -ภูเขาซองอคั  - วดัซันบังซา 



 

 

ค.ศ. 1970 ภู เขาฮัลลาไดรับการขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่สงวนเขตชีวมณฑล (UNESCO 
Biosphere Reserve) และเพียงอีกหาปตอมาก็ไดรับการแตงตั้งเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ 
(World Natural Heritage Site) ใหทานไดสัมผัสความงามของภูเขาฮัลลาซานที่มีหิมะปก
คลุม สีขาวของหิมะปกคลุมอยูน้ันดูราวกับปุยเมฆ ที่ตัดกับสีน้ําเงินของทองฟ�า  เหมาะสําหรับ
การถายรูปเพ่ือเก็บไวเปนที่ระลึก 

อาหารกลางวันพรอมเสริฟดวยเมนู จิมดัก ไกอบซีอ๊ิว เปนเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิม
ดักจานใหญน้ีประกอบไปดวย ไกชิ้นโต   วุนเสนเกาหลีน้ีมีลักษณะเปนเสนแบนใหญๆทําจากมัน
ฝรั่งทําใหเหนียวนุมเปนพิเศษผัดคลุกเคลากับซอสสูตรเฉพาะเสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ  การ
รับประทานใชกรรไกรตัดเสนและไกฉับๆใหเปนชิ้นเล็กพอดีคํา รับรองตองติดใจ 

พาทานเดินทางสู พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่
ไดรับของขวัญจากธรรมชาติ ทําใหเปนที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสงู ท่ี
สงผลิตภัณฑชาเขียวสงออกไปขายทั่วโลก เปนสถานที่จัดแสดง
ประวัติและวัฒนธรรมการชงชา   อันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ
แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเชน ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะ
สํ า ห รั บ ซื้ อ เป น ข อ ง ฝ า ก  มี คุ ก กี้ ช า เขี ย ว  ซุ ป ช า เขี ย ว                     

แผนมาสกหนาชาเขียว และแชมพู เปนตน ภายในยังมีคาเฟ�ที่จําหนายชาเขียว ทั้งรอนและเย็น 
ไอศกรีมชาเขียว และโรลชาเขียวที่คุณไมควรพลาด ภายในยังประกอบ ไปดวย หอชมวิวซึ่ง
นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับภาพบรรยากาศของไรชาเขียวที่ใหญที่สุด ในเกาหลีใตรวมทั้ง
ถายภาพที่ระลึกกับถวยชา ซึง่เปนสัญลักษณของไรชาเขียวที่น่ี 

จาก น้ั นพ าท านสู  สวนสม ไร เมล็ ด  (ORANGE FARM) ความ
มหัศจรรยที่ธรรมชาติสรางสรรค เกาะเชจูเปนที่เดียวในเกาหลีที่
สามารถปลูกสมไดดีและอรอยที่สุดในประเทศ สมบนเกาะเจจู มี
รูปรางแปลกตาที่มีชื่อวา ฮัลลาบง เหตุผลที่เรียกชื่อสมน้ีวา ฮัลลาบง 
เพราะปลูกกันมาก               ที่ภูเขาฮัลลาซานซึ่งเปนเขตที่อบอุน

ที่สุดของเกาหลี ฮัลลาบงเปนสมที่เปลือกหนา มีรสหวานอรอย ทําใหไดรับความนิยมจากคนใน
ประเทศเกาหลีและเปนสินคาสงออกตางประเทศอีกดวย นอกจากน้ีสวนสมยังเปนสถานที่ถายทํา
ซีร่ีสเกาหลีช่ือดังหลายเร่ือง อาทิเชน MY GIRL (รักหมดใจยัยกะลอน) 



 

 

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 ไ ว ตั้ ง แ ต ส มั ย
สงครามโลก  เพื่อเอาไวจอดเรือแอบซอนไวสําหรับทําลายเรือของ
อเมริกา โดยทําเปนเรือติดระเบิดแลวพุงชนแบบพลีชีพ กอนน้ีเปด
ใหเขาชม แตมีเหตุการณเคยดินถลมลงมาเลยปดไมใหเขาชมอีก
เลย และยังเคยเปนสถานที่ถายทําเรื่อง "แดจังกึม"ตอนที่ถูก
เนรเทศ ละครโทรทัศนยอดนิยมของ           เกาหลีใต 

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

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 ในอดีตอาหาร
เชาจะไมแตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใสกับขาว) ที่นอยกวา
เทาน้ัน แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตลตะวันตกกันมากขึ้น 

จาก น้ันพาท านเดินทางตอที่  รานค าสมุนไพรสนเข็มแดง 
มหัศจรรยแหงธรรมชาติผานผลงานการวิจัยมากมายจาก
มหาวิทยาลัยแหงชาติโซล ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวยลด
ไขมันและน้ําตาลในกระแสเลือด ป�องกันการเกิดเสนเลือดตีบ 

แตก ตัน และสามารถลางสารพิษในรางกาย เพื่อเพิ่มภูมิตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาว
เกาหลี ซึ่งกําลงัเปนสิ่งที่ไดรับความนิยมจากคoในประเทศเกาหลีเปนอยางมาก 

พาทุกทานเดินทางชม  ดอกทงแบค หรือดอกคามิลเลีย ดอก
คามิลเลีย" (Camellia)                คือ ดอกไมที่สื่อไดถึง 
อุดมคติ หรือ ความรักในอุดมคติ และสุดทายคือความถอมตน 
เปนดอกไมท่ีมีรูปรางคลายดอกกุหลาบขนาดใหญ แตทวากลีบ
เปนมันลื่นของมัน จึงทําใหคารมีเลีย มีความโดดเดนเฉพาะตัว 

บนเกาะเชจูสีดอกคามิลเลียจะออกชมพูออนและเขมตัดกับใบสีเขียวเขมมองแลวเพลินตา (ดอก
คามิลเลียจะบานใหญเต็มที่สวยงามในเดือนธันวาคม - มกราคม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ 
วันเดินทาง) 

จาก น้ันพาท าน เยี่ ยมชม หมู บ านวัฒ นธรรม  "ซองอึบ " 
(SONGEUB FOLK VILLAGE) หมูบานแหงน้ีไมใชเปนแค
หมูบานนิทรรศการธรรมดา แตยังเปนหมูบานโบราณอายุ
มากกวา 300 ป ที่ยังมีชาวบานอาศัยอยูจริง เอกลักษณของ
การสรางบานที่น่ีคือจะใชดินเหนียว ผสมกับมูลมา เปนตัวยึด

วันที่สาม  รานน้ํามันสน  - ดอกทงแบค –หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ –ชายหาดกวางชิกิ - ยอดเขาซองซาน อิลจบูง –  
             พิพิธภัณฑแฮนยอ -ทุงดอกยูเช หรือ ทุงดอกเรป   



 

 

กอนหินและกอนอิฐเขาดวยกันเปนโครงสรางของตัวบาน ถาทานเคยมาเที่ยวเกาหลีใตแลวเคย
เห็นไหตางๆที่อยูตามบานก็จะเดาไดวาเปนไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แต
สําหรับที่เกาะน้ีน้ัน ไหท่ีวางเรียงรายกันอยูตามบานเรือนที่น่ีจะเปนไหสําหรับหมัก "โอมีจา" หรือ 
แบล็คราสเบอรรี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแหงน้ี โดยชาวบานจะนําผลเบอรรี่ป�ามาใสลงไปในไห
พรอมกับน้ําผึ้ง และหมักไวสามป กอนที่จะนํามารับประทานได รสชาติหวานอมเปรี้ยว และใน
สมัยกอนเคยถูกใชในการรักษาคนป�วย  ปจจุบันน้ีกลายเปนสินคาที่ผูมาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อ
กลับไปรับประทาน และซื้อเพ่ือเปนของฝาก 

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

จากน้ันพาทุกทานเดินทางสู ชายหาดกวางชิกิ (Gwangchigi 
Beach) เปนชายหาดที่สวยที่สุดแหงหน่ึงบนเกาะเชจู ชายหาด
น้ีมีทัศนียภาพเปนเอกลักษณมีวิวพื้นหลังเปนปากปลองภูเขาไฟ
ซองซานอิลจูบงซึ่งเปนไฮไลทของเกาะเชจู  ทุกทานจะไดชม
ความสวยงามของธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณและรับ
ลมทะเลเย็นๆ และ ที่สําคัญยังเปนจุดชมวิวพระอาทิตยตกที่

สวยที่สุดแหงหน่ึงบนเกาะเชจ ู

 

 

จากน้ันนําทานชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN 
SUNRISE PEAK) เปนภูเขาไฟที่ดับแล ปากปลองภูเขาไฟที่มี
ลักษณะเหมือนมงกุฎ เปนสถานที่โดงดังที่ผูคนมาขอพรและชม
พระอาทิตยขึ้น เปนหน่ึงใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และ
ในจุดน้ีเรายังสามารถดื่มดํ่ากับทองฟ�าและน้ําทะเลสีคราม 
ทิวทัศนที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เปนสถานที่ที่



 

 

นักทองเท่ียวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยใหมทาง
ธรรมชาติของโลก ทานสามารถเดินขึ้นไปยังปากปลองภูเขาไฟที่ดับแลว ระหวางทางทาน
สามารถหยุดแวะพักชมวิวและถายรูปจากมุมสูง แตละจุดชมวิวที่ทานแวะพัก สามารถสัมผัสวิว
ทิวทัศนและบรรยากาศที่แตกตางกัน เมื่อขึ้นไปถึงดานบนสุดของปากปลองภูเขาไฟทานจะได
สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงามอยางแนนอน 

จากน้ันพาทุกทานเดินทางสู Haenyeo Museum (พิพิธภัณฑ
แฮนยอ) แฮนยอ คือนักดําน้ําที่ลงไปเก็บอาหารทะเลบริเวณ
รอบๆชายฝم�งของเกาะเชจูดวยวิธีการตามแบบฉบับดั้งเดิมของ
เกาหลี บางคนก็ยกใหแฮนยอเปนนางเงือกแหงทองทะเลซึ่ง
ไดรับความสนใจอยางมาก ภายในพิพิธภัณฑทุกทานจะไดพบ
ภาพถายแฮนยอที่สะทอนใหเห็นถึงความแข็งแกรงของผูหญิง
บนเกาะเชจู โดยรูปแบบการจัดแสดง เปนอาคารและวัตถุบอก

เลา เรื่องราว วิถีชีวิตความเปนอยู  ซึ่งขาวของ เครื่องใชที่นํามาแสดงสวนใหญจะเปนของใชที่
เจาของบานไดใชงานจริง อาทิ เชนการแตงกาย ในสมัยกอนชุดแตงกายของแฮนยอจะเปนชุด
หลวมๆที่ดูสบายตา และที่สําคัญคือมีกฎหามไมใหผูชายจองมองพวกเธอ แตการแตงกายของ
แฮนยอยุคปจจุบันจะมีชุดที่รัดรูปเต็มตัวคลายกับนักประดาน้ําสีดําโดยมีอุปกรณคือ แวนกันน้ํา 
เคียว ถุงตาขายและหินตะกั่วรอยเพื่อถวงน้ําหนัก  ไฮไลทของแฮนยอคือจุดทีด่ําลงไปจะลึกเกือบ
รอยเมตรแตแฮนยอก็ดําลงไปไดโดยไมตองใช              ถังออกซิเจนแสดงใหเห็นวาพวกเธอ
น้ันมีความแข็งแกรงสวนอาหารที่หามาไดน้ันก็มีหลากหลายทั้งสาหราย หอยเป�าฮื้อ เมนทะเล 
หมึกยักษ ฯลฯ อันสะทองถึงความอุดมสมบูรณของทองทะเล (หมายเหตุ :ขอสงวนสิทธิ์การเขา
ชมเน่ืองจากสถานที่ทองเท่ียวบางแหงมีวันหยุดประจํา) 

 

จากน้ันพาทานสู ทุงดอกยูเช หรือ ทุงดอกเรป  ดอกเรปถือเปนสัญลักษณของเกาะเชจู “ยูแช  
หรือ “เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed)” มีชื่อเรียกทางการเปนภาษาอังกฤษวา “คาโนลา มีดอก
สีเหลืองประกอบดวยกลีบดอก 4 กลีบ พบบนเกาะเชจูโดยเริ่มในเดือนกุมภาพันธ - พฤษภาคม 
ของทุกป ทุงดอกเรปออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอรามเต็มเนินเขา เปนวิวธรรมชาติที่สวยงาม



 

 

เหมาะสําหรับเก็บรูปความประทับใจเปนความทรงจํา (ปริมาณของดอกเรปบานอาจขึ้นอยูกับ
ภูมิอากาศคะ) 

        
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 

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

ของคลื่นลมทะเล ทําใหมีรูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กําลังอาปากสงเสียงรองคํารามและ

วันที่สี่   ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - รานคาสมุนไพร  - ซุปเปอรมารเก็ต  - 
ศูนยเคร่ืองสําอาง  - ศูนยโสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวนเมืองเชจู  
- กรุงเทพ  

 



 

 

พยายามที่จะผุดขึ้นจากทองทะเล เพื่อขึ้นสูทองฟ�า เปนประติมากรรมที่ธรรมชาติไดสรางสรรค
มา สถานที่แหงน้ีเปนที่สนใจของนักทองเที่ยวเกาหลีเปนอยางมาก 

จากน้ันนําทานชม รานสมุนไพร (Korea Herb) ใหมลาสุดของ
เกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบรอยแลว เปนสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  
(ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรสเปรี้ยว ดีสําหรับ
บุคคลที่ นิยมดื่มเหลา ชา กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะชวย

ในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของตับ  หรือไต ชวยใหตับหรือไต
ของทานแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเอง 

จากนั้นพาทานเดินทางสู รานละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่น่ี
มีขนม  พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเชน ขนมขาวพอง ช็อคโกแล็
ตสม กิมจิ สมอบแหง มามา        วุนเสน รวมไปถึงของใชในครัวเรือน 
เชน ตะเกียบ ถวยใสขาว กระทะ ลูกบอลซักผา  เครื่องสําอางคชั้นนํา 
Etude , Skinfood  และของฝากของที่ระลึกมีใหทานไดเลือกซื้อ

มากมาย พรอมทั้งมีบริการบรรจุกลองตามเงื่อนไขของราน 

 

จาก น้ั นพ าท าน เดิ นท างสู  ศู น ย รวม เค รื่ อ งสํ าอางค  Midam 
Cosmetic ประเภทเวชสํ าอางคที่ หมอศัลยกรรมเกาหลีรวม
ออกแบบมากมาย   เชน ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา เครืองสําอางค 
หลากหลายแบรนด และอ่ืนๆอีกมากมาย 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) ศูนยโสมแหงน้ี
รัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่อายุ 6 ป ซึ่งถือวาเปนโสมที่มี
คุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจาหนาที่ใหความรูเกี่ยวกับโสมพรอม
อธิบายคุณสมบัติและผลิตภัณฑที่ผลิตจากโสม ใหทานไดเลือกซื้อโสม
ที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติ
ผูใหญที่ทานรักและนับถือ 

จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่  ดิวตี้ฟรี (Duty Free 
Shop) ที่น่ีมีสินคาปลอดภาษีชั้นนําใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 500  ชนิด  อาทิเชน 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  

 เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 

 

 
 

 



 

 

**กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***            

ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นอยูเหนือการควบคุม
ของบริษัท และเจาหนาที่ ที่จะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม       
ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆท้ังสิ้น คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และ
คาใชจายที่ลูกคาและบริษัทจายไปแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เนื่องจากทางแลนดเกาหลี ไดรับแจงเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเขาเมืองประเทศ
เกาหลีใต  และจากสายการบิน เรื่องผูแอบแฝงมาเปนนักทองเที่ยว แตไปดวยวัตถุประสงคอื่น 
เชน ไปทํางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแตวันที่  1 มีนาคม 2558 โปรแกรม HOT 
PROMOTION JEJU ทางแลนดเกาหลีจําเปนตองเก็บคาประกันเพ่ือใหลูกคาไป-กลับพรอม
กรุปเทานั้น เปนจํานวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกคาเปนนักทองเที่ยว
จริงๆ เดินทางทองเที่ยวพรอมกรุปและกลับพรอมกรุปตามโปรแกรมที่กําหนด สามารถขอรับ
เงินประกันนี้คืนเต็มจํานวน ดังน้ันจึงใครขอความรวมมือจากลูกคาปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว  
(ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินประกันกรณีลูกคาไมผานกองตรวจคนเขาเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)*** 



 

 

 
เงื่อนไขการใหบริการกรณีสํารองที่น่ัง  
   1. ราคาโปรโมช่ันชําระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังไดรับ invoice 
      ราคาปกติชําระเงินมัดจํา***   ทานละ 5,000 บาท 1 วันหลังไดรับ invoice 
   2. สวนที่เหลือชําระเต็มจํานวนกอนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไมชําระยอดเงินสวนที่
เหลือตามเวลาที่กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
ทานสละสทิธ์ิในการเดินทางกับทางบริษัท 
 
ราคาน้ีรวม 
- คาต๋ัวเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพรอมคณะ  
- คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี   
- คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
- คาท่ีพักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักหองละ 2-3 ทาน)  
- คารถรบั-สง และนําเที่ยวตามรายการ / คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 20 กก. /1ชิ้น 

อัตราคาบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใหญ 
เด็กไม
เสริม
เตียง 

พักเด่ียวเพิ่ม 

มกราคม : 5-8 , 6-9 , 7-10 13,100 

 
4,900.- 

 

 

 

มกราคม : 4-7 , 8-11 , 12-15 , 13-16 , 14-17 , 19-
22 , 20-23 , 21-24 , 26-29 , 27-30 ,  28-31      13,400 

มกราคม : 3-6 , 9-12 , 11-14 , 15-18 , 18-21 , 22-
25 , 25-28 ,29-1 ก.พ. , 31-3 ก.พ.  13,700 

มกราคม : 10-13 , 16-19 , 17-20 , 23-26 , 24-27 , 
30-2 ก.พ.  
 

14,000 

มกราคม : 1-4 , 2-5 
 15,100 



 

 

- คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธิ์หัวหนาทัวรไมบินขึ้นไปพรอมกรุปทัวร) 
- คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
(เอกสารขอเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 
ราคาน้ีไมรวม 
-  คาธรรมเนียมคนขับรถและไกดทองถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ตอทานตลอดทริป 

              -  คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซกัรีด, มินิบารใน
หอง, รวมถึงคาอาหาร และ เครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม 
กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 
-  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 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 เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเอง
กอนจะยื่นวีซา) 
- คาอาหารที่ลูกคารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกําหนด หาก
ลูกคาไมสามารถรับประทานอาหารที่ทางทวัรจัดให กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปสวนตัว
สํารองมาดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจํา 
- ยกเลิกการเดินทางไมถึง 30  วัน ยึดเงินคาทัวรทั้งหมด 

(ราคาโปรโมช่ันไมสามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผูเดินทางไดใน
ทุกกรณี ) 
** ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางได*** 
กรุปที่เดินทางตองการนัตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ  
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คา
ทัวรทั้งหมด 
 
หมายเหต ุ
- จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจงใหทราบลวงหนา
อยางนอย 5 วันกอนการเดินทาง 
- ราคาน้ีเปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
(นักทองเท่ียวตางประเทศชําระเพิ่มทานละ 3,000 บาท) 
 -เท่ียวบิน 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 หรือกรณีทีท่านถูกปฏิเสธ การเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก เดินทางแลว 



 

 

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
- ตั๋วเครื่องบินเปนตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงิน 
-การตดิตอใดๆกับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมาย ฯลฯ ตองทําในวันทําการของ
บริษัทดังน้ี วันจันทร - วันศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว และ
วันหยุดนักขัตฤกษทีร่ัฐบาลประกาศในปน้ันๆ ถือวาเปนวันหยุดทําการของบริษัท 
-มัคคุเทศก พนักงาน  ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งส้ิน เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจขอบริษัทกํากับเทาน้ัน 
- หากทานที่ตองการออกตั๋วภายในประเทศ อาทิเชนเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่
เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เพื่อป�องกันปญหาเท่ียวบินลาชา เปลี่ยนแปลงไฟลทบิน 
การยกเลิกไฟลทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไมได
แจงใหทราบลวงหนาซึ่งอยูเหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบและคืน
คาใชจายใหในทุกกรณี 
- ถาลูกคาไมเขารานคาชอปปم�งตามที่โปรแกรมกําหนด ทางแลนดปรบัเงินคาเขารานช็อปราน
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 
- เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไข ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

 
กรุณาอานเงื่อนไขการจองทัวรตามที่ระบุในรายการขางตน  
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนทําการจอง 


