
 

 

รหัสทัวร TWT1901513 

ทัวรเกาหลี  เชจู  ตุลาคม 3 วัน 1 คืน (7C) 
ทุงดอกหญา แซ พยอล โอรึม   พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค   สวนสมไรเมล็ด 
วัดซันบังซา   ภูเขาซองอัค   ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร 
สะพานขามทะเลยงยอน   ศูนยเคร่ืองสําอางค   ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง 
 

 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม 2562 
โปรแกรมเดินทาง 

ทุงดอกหญา แซ พยอล โอรึม – พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค - สวนสมไรเมล็ด - วัดซันบังซา - 
ภูเขาซองอัค - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานขามทะเลยงยอน  - ศูนย
เครื่องสําอางค - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - รานน้ํามันสน - ชมดอกหญาสีชมพู พิงคมูลลี่ - 
หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ - รานคาสมุนไพร+รานละลายเงินวอน - ลอตเต ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน
เมืองเชจู 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22:00-23.30 น. คณะเดินทางพรอมกันที่  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้น
ผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หนาเคานเตอร
เช็คอิน F  ใกลประตูทางเขาหมายเลข 3  โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของทาน  

02.25-03.25 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน 
JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2244 เปนสายการบินโลวคอสอันดับ1 
ของประเทศเกาหลีใต สะดวกสบาย การดแูลเอาใจใสนาประทับใจ 
พรอมทั้งภาพลักษณที่ดี โดยมีพรีเซ็นเตอรเปนดาราชื่อดังของ
เกาหลี สายการบินเจจูเปนสายการบนิชั้นนําที่พัฒนาไดอยาง
รวดเร็วที่สุดในประเทศเกาหลีใต หลังจากการกอตั้งเม่ือป 2005 

วันแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต 



 

 

ไดขยายตัวอยางรวดเร็วโดยการปรับปรุงราคาใหมีความยุติธรรมแกลูกคาตามคําเรียกรอง และ
ยังไดมีการปฏริูปธุรกิจทางกา บินอยางตอเน่ืองอีกดวย สายการบินเจจูไดทําใหการทองเที่ยว
เปนที่แพรหลายจนประสบความสําเร็จ ซึ่งกอนหนาน้ันไมเคยนําวิธีเหลาน้ีมาปฏิบัติ จนทําให
ประเทศเกาหลีใตกลายเปนประเทศทองเท่ียวได มีเสนทางบินมากกวา 67 แหงในเมืองสําคัญ 
ๆ เครื่องบิน B737-800ของสายการบินเจจู ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก ‘ในดานความ 
ปลอดภัย’และ‘สมรรถภาพ’เปนเครื่องบินที่ใชมากที่สุดและมีช่ือเสียงในตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เปนทาอากาศ
ยานที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ของเกาหลีใต รองจากทาอากาศ
ยานนานาชาติอินชอน ไดถูกจัดอันดับจาก OAG วามีไฟลท
หรือการจราจรบนทองฟ�าเยอะที่สุดในโลก กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 
2511 (กรุณาปรับเวลาของทานใหเร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให
ตรงกับเวลาทองถิ่นของประเทศเกาหลี) ผานพิธีการตรวจคน

เขาเมืองและศุลกากร พาทานเดินทางสู เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ที่องคการ UNESCO ให
รางวัลเกาะเชจูเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติแหงใหมของโลก (THE WORLD’S 
NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเปนเกาะที่เกิดใหมจากภูเขาไฟที่ดับแลว 

พาทุกทานเดินทางสู ทุงดอกหญา แซ พยอล โอรึม เปนภูเขา
ไฟที่มีชื่อเสียงอีกแหงหน่ึงของเกาะเชจู เปนสถานที่มองเห็นดาว
ประจําเมืองที่เปลงประกายสวยงามบนทองฟ�ายามพลบคํ่าและเปน
รูจักกันอยางแพรหลายในรายการชื่อดังอยาง Hyori's Home 
Stay ทุกทานสามารถขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศอันสดใส ชมพระ

ขอ้แนะนาํ  ถา้ตอ้งการนาํของเหลวขึ�นเครื�องใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ�น 
(รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้าํถุงขึ�นไปเพียงใบเดียวเท่านั�น การนาํ
ผลิตภณัฑข์องสดที�ทาํจากสัตวไ์ม่วา่เนื�อหม ูเนื�อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้าํเขา้ประเทศเพื�อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากร
ตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

วันที่สองของการเดนิทาง    ทุงดอกหญา แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค  - สวนสมไรเมล็ด  - วัดซันบัง
ซา –ภูเขาซองอัค- ยงดอูัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานขามทะเลยงยอน – ศูนยเครื่องสาํอางค 



 

 

อาทิตยกันบนภูเขาไฟแหงน้ี ขอแนะนําวาหามพลาดเด็ดขาดๆ นอกจากน้ีสถานที่แหงน้ีเปนที่จัด
เทศกาล Jeju Fire Festival จะมีขึ้นที่บริเวณเนินเขา โดยจะจัดในชวงประมาณปลายเดือน
กุมภาพันธไปจนถึงตนเดือนมีนาคมของทุกป ท่ีน่ีจะมีการจุดไฟอยางยิ่งใหญ เพื่อเปนการตอนรับ
ฤดูเกี่ยวเก็บและยังเปนการอวยพรใหมีสุขภาพดีอีกดวย ซึ่ เพ่ือทําการเตรียมพ้ืนที่ในการปลูกพืช
สําหรับฤดูเก็บเกี่ยวถัดไป (หมายเหตุไมไดพาไปชมงานเทศกาล) 
 

พาทานเดินทางสู พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค (O'Sulloc) 
ดินแดนที่ไดรบัของขวญัจากธรรมชาติ ทําใหเปนที่ปลูกชาเขียว
คุณภาพสูง ที่สงผลิตภัณฑชาเขียวสงออกไปขายท่ัวโลก เปนสถานที่
จัดแสดงประวัติและวฒันธรรมการชงชา   อันหลากหลาย รวมถึง
ผลิตภัณฑแปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเชน ชาเขียวคุณภาพเยี่ยม
เหมาะสําหรับซื้อเปนของฝาก มีคุกกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผนมาสก
หนาชาเขียว และแชมพู เปนตน ภายในยังมีคาเฟ�ท่ีจําหนายชาเขียว 

ทั้งรอนและเย็น ไอศกรีม ชาเขียว และโรลชาเขียวที่คุณไมควรพลาดภายในยังประกอบไปดวย 
หอชมวิวซึง่นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับภาพบรรยากาศของไรชาเขียวที่ใหญทีสุ่ดในเกาหลีใต
รวมท้ังถายภาพท่ีระลึกกับถวยชา ซึ่งเปนสัญลักษณของไรชาเขียวที่น่ี 

 
อาหารกลางวันพรอมเสริฟดวยเมนู จิมดัก ไกอบซีอิ๊ว เปน

เมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญน้ีประกอบไปดวย 
ไกชิ้นโตวุนเสนเกาหลีน้ีมีลักษณะเปนเสนแบนใหญๆทําจากมันฝร่ัง
ทําใหเหนียวนุมเปนพิเศษผัดคลุกเคลากับซอสสูตรเฉพาะเสิรฟ
พรอมขาวสวยรอนๆการรับประทานใชกรรไกรตดัเสนและไกฉับๆ

ใหเปนชิ้นเล็กพอดีคํา รับรองตองติดใจ 
 

จากน้ันพาทานสู สวนสมไรเมล็ด (ORANGE FARM) ความ
มหัศจรรยที่ธรรมชาติสรางสรรค เกาะเชจูเปนที่ เดียวในเกาหลีที่
สามารถปลูกสมไดดีและอรอยที่สุดในประเทศ สมบนเกาะเจจูมีรูปราง
แปลกตาที่มีชื่อวา ฮัลลาบง เหตุผลที่เรียกชื่อสมน้ีวา ฮัลลาบง เพราะ



 

 

ปลูกกันมากที่ภูเขาฮัลลาซานซึ่งเปนเขตที่อบอุนที่สุดของเกาหลี ฮัลลาบงเปนสมท่ีเปลือกหนา มี
รสหวานอรอย ทําใหไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีและเปนสินคาสงออกตางประเทศ
อีกดวย นอกจากน้ีสวนสมยังเปนสถานที่ถายทําซีรี่สเกาหลีชื่อดังหลายเรื่อง อาทิเชน MY GIRL 
(รักหมดใจยัยกะลอน) 

จากน้ันพาทานแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังซา วัดแหงน้ี
ตั้งอยูบนเขาซันบังหันหนาออกสูทะเล  ระหวางทางขึ้นทานจะไดยิน
เสียงพระสวดมนต ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองคใหญซึ่ง
เปนพระประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเปนที่เล่ือมใสของชาวบานบน
เกาะเชจู และชาวเกาหลีใตที่นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปم�นเจาแม
กวนอิมซึ่งหันหนาออกสูทะเล นอกจากน้ันยังมีรูปปم�นพระสังกัจจายน 

ซึ่งหากไดลูบพุงก็จะรํ่ารวยเงินทอง ทานจะไดพบกับวิธีการทําบุญของชาวเกาหลีใตที่แตกตางกับ
วัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายขาวสารเพื่อเปนอาหารสําหรับพระสงฆแสดงถึงความอุดม
สมบูรณ ถวายเทียนเพื่อเปนแสงสวางแหงชีวิต นอกจากน้ันที่วัดแหงน้ีทานยังจะไดชื่นชมกับวิว
ทะเลท่ีสวยงามของแหลมมังกรที่ยื่นออกสูมหาสมุทร 

พาทานเดินทางสู ภูเขาซองอัค (SONG AK) เปนภูเขาไฟ
ที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวทองทะเล ภูเขาไฟ
ฮัลลานซานและเกาะแกงกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริม
ทะเล ชายหาดที่น่ี จะไมไดเปนทรายสีขาวแตกลับเปนหินสีดํา น้ํา
ทะเลสีดําแปลกตา เปนจุดดําน้ํายอดนิยมของกลุมแฮนยอ  ตรง
ฐานภูเขา จะมีชองที่ทหารญี่ปุ�นบังคับใหคนเกาหลีขุดเจาะไวตั้งแต
สมัยสงครามโลก  เพื่อเอาไวจอดเรือแอบซอนไวสําหรับทําลาย

เรือของอเมริกา โดยทําเปนเรือติดระเบิดแลวพุงชนแบบพลีชีพ 
กอนน้ีเปดใหเขาชม แตมีเหตุการณเคยดินถลมลงมาเลยปดไมให
เขาชมอีกเลย และยังเคยเปนสถานที่ถายทําเรื่อง "แดจังกึม"ตอนที่
ถูกเนรเทศ ละครโทรทัศนยอดนิยมของเกาหลีใต 

จาก น้ันพาทุ กท านชม   ยงดู อั ม ร็อค  โขด หิน มั งกร 
(YONGDUAM ROCK) แ ล ะ  ส ะ พ า น ข า ม ท ะ เล ย งย อ น 
(YONGYEON BRIDGE) ยงดูอัมร็อคที่มีลักษณะคลายกับหัว



 

 

มังกร อีกหน่ึงในมนตเสนหทางธรรมชาติของเกาะเจจู ซ่ึงถือกันวาถา
หากใครไมไดมาเยือน ยงดูอัมร็อค เพื่อมาดูโขดหินมังกร ก็ถือวายัง
มาไมถึงเกาะเจจู โขดหินมังกรแหงน้ีเกิดขึ้นจากการกัดกรอนของคลื่น
ลมทะเล ทําใหมีรูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กําลังอาปากสงเสียง
รองคํารามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากทองทะเล เพื่อขึ้นสูทองฟ�า 
เปนประติมากรรมที่ธรรมชาติไดสรางสรรคมา สถานที่แหงน้ีเปนที่
สนใจของนักทองเที่ยวเกาหลีเปนอยางมาก และยังสามารถเดินไป
เยี่ยมชมสะพานขามทะเลยงยอนเพื่อชมวิวธารลาวาที่ตอนน้ี
กลายเปนธารน้ําทะเลท่ีมีสีสวยงามแปลกตาอีกดวย 

จ าก น้ั น พ าท าน เดิ น ท า งสู  ศู น ย ร ว ม เค รื่ อ งสํ า อ า งค   
(COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสําอางคที่หมอศัลยกรรม
เกาหลีรวมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑตางๆ ที่เหมาะกับผูที่มี
ปญหาผิวหนา ไมวาจะเปนสิว มีริ้วรอย ฝ�า กระ จุดดางดําใบหนา
หมองคลํ้า อยากผิวขาวสวางใส ไรริ้วรอย แตงหนาเบาๆโชวผิว
แบบสาวเกาหลี โดยไมตองศัลยกรรม 
 พรอมเสริฟดวยเมนู ซัมกย็อบซัล  เปนอาหารที่เปนที่นิยม
ของชาวเกาหลี  โดยการนําหมูสามชั้นไปยางงบนแผนโลหะที่ถูก
เผาจนรอน   ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟพรอมกับเครื่องเคียงตางๆ 
ไดแก กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั่นบางๆ พริกไทยป�น เกลือ และ
น้ํามันงา ถึงแมวาซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการที่สุดแสนจะ

ธรรมดา คือไมไดมีการหมักหรือมีสวนผสมท่ีหลากหลาย แตวาถาพูด
ถึงรสชาติแลว นับวาพลาดไมไดเลย 
 
 

จากน้ันพาทุกทานเเขาพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเทา   
 
 
 

 



 

 

 
 
 
   

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลี
ประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ (ผัก
ดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะ
ไมแตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวน
จาน (ใสกับขาว) ที่นอยกวาเทาน้ัน แตในปจจุบัน ผูคนหันมา
รับประทานอาหารสไตลตะวันตกกันมากขึ้น 

จาก น้ัน นํ าท านชม  ยอด เขา ซองซาน  อิ ลจุลบง 
(SEONGSAN ILCHULBONG ) เปนภูเขาไฟที่ดับแลว ปาก
ปลองภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ เปนสถานที่โดงดังที่ผูคน
มาขอพรและชมพระอาทิตยขึ้น เปนหน่ึงใน 10 สถานที่สวยงาม
ในเกาะเชจู และในจุดน้ีเรายังสามารถดื่มดํ่ากับทองฟ�าและน้ํา
ทะเลสีคราม ทิวทัศนที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เปน
สถานที่ที่นักทองเท่ียวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยก
ยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยใหมทางธรรมชาติของโลก ทาน

สามารถเดินขึ้นไปยังปากปลองภูเขาไฟที่ดับแลว ระหวางทางทานสามารถหยุดแวะพักชมวิวและ
ถายรูปจากมุมสูง แตละจุดชมวิวที่ทานแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศนและบรรยากาศที่
แตกตางกัน เมือขึ้นไปถึงดานบนสุดของปากปลองภูเขาไฟทานจะไดสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ 
และทัศนียภาพที่สวยงามอยางแนนอนจากน้ันพา 

ทานเดินทางตอที่ รานนํ้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรยแหงธรรมชาติ 
ผานผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาติโซล 
ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวยลดไขมันและน่ําตาลในกระแส
เลือด ป�องกันการเกิดเสนเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถลาง
สารพิษในรางกาย เพื่อเพ่ิมภูมิตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาว
เกาหลี ซ่ึงกําลังเปนสิ่งที่ไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลี

วันที่สามของการเดินทาง  ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง -  รานน้ํามันสน  - ทุงดอกหญาสีชมพู พิงค
มูลล่ี  –หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ –รานคาสมุนไพร+รานละลายเงินวอน – ลอตเต ดิวต้ีฟรี – ดาว
ทาวนเมืองเชจู หาดวอลจองร ี



 

 

เปนอยางมาก และยังมีผลิตภัณฑตางๆที่ทําจากสนเข็มแดงซึ่งเปนสินคายอดนิยมสําหรับคน
เกาหลีและนักทองเที่ยว 
 

พาทุกทานเดินทางชม ทุงดอกหญาสีชมพู พิงคมูลลี่ (PINK 
MUHLY GRASS) ณตอนน้ีกําลังเปนที่ถายรูปยอดนิยมแหง
ใหมของคนเกาหลี บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเชจู สี
ของดอกพิงคมูลลี้สีจะสวยนุมดูชมพูออนละมุนพรอมเรียงกัน
เบงบานอวดสีสันฉูดฉาดสวยงาม (โดยปกติดอกหญาสีชมพู 
พิงคมูลลี่จะเริ่มบานประมาณชวงกลางเดือนกันยายน - 
พฤศจิกายน แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง )
ทามกลางอากาศที่เย็นสบายและทัศนียภาพที่สวยงามชวนให

ทุกทานไดเก็บรูปความประทับใจเปนความทรงจํา 
จากน้ันพาทานเยี่ยมชม หมูบานวัฒนธรรม "ซองอึบ" 

(SONGEUB FOLK VILLAGE) หมูบานแหงน้ีไมใชเปนแค
หมูบานนิทรรศการธรรมดา แตยังเปนหมูบานโบราณอายุ
มากกวา 300 ป ที่ยังมีชาวบานอาศัยอยูจริง เอกลักษณของ
การสรางบานที่น่ีคือจะใชดินเหนียว ผสมกับมูลมา เปนตัวยึด
กอนหินและกอนอิฐเขาดวยกันเปนโครงสรางของตัวบาน ถา

ทานเคยมาเท่ียวเกาหลีใตแลวเคยเห็นไหตางๆที่อยูตามบานก็จะเดาไดวาเปนไหสําหรับทํา "กิม
จิ" หรือผักดองของเกาหลี แตสําหรับที่เกาะน้ีน้ัน ไหท่ีวางเรียงรายกันอยูตามบานเรือนท่ีน่ีจะเปน
ไหสําหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอรรี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแหงน้ี โดยชาวบานจะนํา
ผลเบอรี่ป�ามาใสลงไปในไหพรอมกับน้ําผึ้ง และหมักไวสามป กอนที่จะนํามารับประทานได 
รสชาดหวานอมเปรี้ยว และในสมัยกอนก็เคยถูกใชในการรักษาคนป�วย  ปจจุบันน้ีก็เปนสินคาท่ีผู
มาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพ่ือเปนของฝาก 

 
บริการทานดวย "แทจีพลูแบ็ก"  เปนการนําเน้ือหมูหมักกับ
เครื่องปรุงรสสูตรพิ เศษ กอนนําไปผัดคลุกเคลาพรอมน้ําซุป 
นักทองเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ด



 

 

เล็กนอย  เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงตาง และขาวสวยรอนๆ เปนอาหาร
พิเศษที่ขอแนะนํา 
 

จากน้ันนําทานชม รานสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม
ลาสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบรอยแลว เปนสมุนไพร
เมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรส
เปรี้ยว ดีสําหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหลา ชา กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ 
เมล็ดฮอตเก จะชวยในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมันที่สะสมอยู
ภายในผนังของตับหรือไต ชวยใหตับหรือไตของทานแข็งแรงขึ้น ซึ่ง
ยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเอง  รานละลายเงินวอนหรือ 

(SUPERMARKET) ที่น่ีมีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเชน ขนมขาวพอง ช็อคโกแล็คสม 
สมอบแหง สมเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพาย สาหรายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใชใน
ครัวเรือน ลูกบอลซักผา เครื่องใชไฟฟ�า  และยังมีชุดเครื่องนอนอันดับ1ของเกาหลี (SESA 
LIVING) ที่นุม นาสัมผัส พรอมกับการกันไรฝุ�นไดดีเยี่ยม ของฝากของที่ระลึกมีใหทานไดเลือก
ซื้อมากมาย พรอมทั้งมีบริการบรรจุกลองตามเงื่อนไขของราน 

 
 จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษีลอตเต ดิวตี้ฟรี 
(LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่ น่ีมีสินคาชั้นนําปลอดภาษีให
ท าน เลื อ ก ซื้ อ ม าก ม าย ก ว า  500 ช นิ ด   น้ํ าห อ ม  เสื้ อ ผ า 
เครื่องสําอางค กระเป�า นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลายแบรดดัง 
อาทิเชน 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 
 จากน้ันพาทานเดินทางสู ดาวทาวนเมืองเชจู แหลงชอปปم�ง
สินคาทองถิ่น ชื่อดัง บนเกาะเชจู อาทิเสื้อผา รองเทา กระเป�า 
เค รื่ อ งสํ าอ างค  เค รื่ อ งป ระดั บ  ABC Mart, LES MORE, 



 

 

Folder, Fila, NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, ART BOX, Evisu, Lacost, 
Skechers, ETUDE, SKINFOOD, INNISFREE, Fashion, Cosmetic สั ม ผั ส
ประสบการณชอปปم�งที่เราใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไวบนเกาะ ในสไตลบรรยากาศ
เกาะเชจู พรอมรานอาหาร รานกาแฟ รานคาเฟ� มากมาย 

 
21:30-22.30 น. เหินฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU 
AIR เที่ยวบินที่ 7C2243 พรอมความประทับใจ 
01.00-02-00 น.           เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 
 
 

**กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏเิสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธ์ิที่
จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***ในกรณี
เกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด
งาน การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ท่ีเกิดขึ้นอยูเหนือการควบคุมของ
บริษัท และเจาหนาที่ ที่จะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเที่ยวที่ระบุในโปรแกรมผูเดินทาง
ไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆท้ังสิ้น คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และคาใชจาย

ที่ลูกคาและบริษัทจายไปแลว 
ฃ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

***เน่ืองจากทางแลนดเกาหลี ไดรับแจงเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใต  และจากสายการ
บิน เร่ืองผูแอบแฝงมาเปนนักทองเที่ยว แตไปดวยวัตถุประสงคอื่น เชน ไปทํางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังน้ันตั้งแต

วันที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม HOT PROMOTION JEJU ทางแลนดเกาหลจีําเปนตองเก็บคาประกันเพ่ือใหลูกคาไป-กลับ
พรอมกรุปเทาน้ัน เปนจาํนวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกคาเปนนักทองเที่ยวจริงๆ เดนิทาง

ทองเที่ยวพรอมกรุปและกลับพรอมกรุปตามโปรแกรมที่กําหนด สามารถขอรับเงินประกันน้ีคืนเตม็จํานวน ดังนั้นจึงใคร
ขอความรวมมือจากลูกคาปฏิบัตติามเงือ่นไขดังกลาว  (ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินประกันกรณีลูกคาไมผานกองตรวจคน

เขาเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)*** 

หากทานถูกเจาหนาทีต่ม.เกาหลี กักตัวไมใหเดินทางเขาประเทศ คาใชจายที่เกิดขึน้ในระหวางถูกกักตัวและสงตัวกลับ
ประเทศไทย      ลูกคาจะตองเปนผูชําระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจงใหทราบวา ทางคณะทัวรจะออกเดินทางทองเที่ยวหลงัเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ช่ัวโมง ทางทวัรไม
มีนโยบายใหคณะรอ ทานที่ติดดานตรวจคนเขาเมือง หากสามารถผานเขาเมืองไดจะตองเดินทางไปพบกับคณะทัวร

ดวยตนเอง และไมสามารถเรียกรองคาเดินทางจากทัวรได เพ่ือความเปนระเบยีบและคณะไดทองเที่ยวอยางเต็มเวลา 
ขออภัยในความไมสะดวก 

 



 

 

 
 
เงื่อนไขการใหบริการกรณีสํารองที่น่ัง  
   1. ราคาโปรโมช่ันชําระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังไดรับ invoice 
      ราคาปกติชําระเงินมัดจํา***   ทานละ 5,000 บาท 1 วันหลังไดรับ invoice 
   2. สวนที่เหลือชําระเต็มจํานวนกอนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไมชําระยอดเงินสวนที่
เหลือตามเวลาท่ีกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
ทานสละสิทธ์ิในการเดินทางกับทางบรษิัท 
 
ราคานี้รวม 
-   คาต๋ัวเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพรอมคณะ  
-   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี   
-   คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
-   คาท่ีพักระดับมาตรฐาน 2 คนื (พักหองละ 2-3 ทาน)  
-  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ / คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 20 กก. /1
ชิ้น 

อัตราคาบริการ 

พีเรียตเดินทาง ราคา
โปรโมช่ัน 

เด็กไม
เสริมเตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ตุลาคม  : 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.- 

4,900.-/
คน 

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

ตุลาคม : 4-6 , 18-20, 25-27  12,400.- 
ตุลาคม : 12-14 14,400.- 
ตุลาคม : 11-13 15,400.- 



 

 

-   คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธิ์หัวหนาทัวรไมบินขึ้นไปพรอมกรุปทัวร) 
-   คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) (เอกสารขอเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 
ราคานี้ไมรวม 
-   คาธรรมเนียมคนขับรถและไกดทองถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ตอทานตลอดท
ริป 

-   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 
รวมถึงคาอาหาร และ เครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม 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 
- ยกเลิกการเดินทางไมถงึ 30  วัน ยึดเงินคาทัวรทั้งหมด 

(ราคาโปรโมช่ันไมสามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผูเดินทางไดใน
ทุกกรณี ) 
** ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางได*** 



 

 

กรุปที่เดินทางตองการนัตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ  
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะไมมีการคนืเงินมัดจํา หรือ คา

ทัวรทั้งหมด 
หมายเหตุ 
- จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจงใหทราบลวงหนา
อยางนอย 5 วันกอนการเดินทาง 
- ราคาน้ีเปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
(นักทองเท่ียวตางประเทศชําระเพิ่มทานละ 3,000 บาท) 
 - เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
- สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
-  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 หากทานใชบรกิารของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก เดินทางแลว 
- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม 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  ไมมอํีานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งส้ิน เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจขอบริษัทกํากบัเทาน้ัน 
- หากทานที่ตองการออกต๋ัวภายในประเทศ อาทิเชนเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่
เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เพื่อป�องกันปญหาเท่ียวบินลาชา เปลี่ยนแปลงไฟลทบิน 
การยกเลิกไฟลทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไมได
แจงใหทราบลวงหนาซึ่งอยูเหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบและคืน
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 
- ขอสงวนสิทธิ์การตัดหองพกัสําหรับผูท่ีไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใชหองพักได 
- ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาท่ีเดินทางทองเที่ยว และไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
-  เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไข ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

 
กรุณาอานเงื่อนไขการจองทัวรตามที่ระบุในรายการขางตน  

หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนทําการจอง 


