
 

 

รหัสทัวร TWT1901509 

ทัวรเกาหลี  เชจู กันยายน 3 วัน 1 คืน (7C) 
ทุงดอกหญา แซ พยอล โอรึม   พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค   ฮัลโหล คิตต้ี เจจู 
วัดซันบังซา   ภูเขาซองอัค   ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร+สะพานขาม
ทะเลยงยอน   ศูนยเคร่ืองสําอางค   ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง 

รานน้ํามันสน   ชมดอกหญาสีชมพู พิงคมูลลี่   หมูบานวฒันธรรมซองอึบ 
 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง 1-30 กันยายน 2562 

 
โปรแกรมเดินทาง 

ทุงดอกหญา แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - วัดซันบังซา - 
ภูเขาซองอัค - ยงดู อัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานขามทะเลยงยอน – ศูนย
เครื่องสําอางค - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - รานน้ํามันสน  - ชมดอกหญาสีชมพู พิงคมูลลี่ - 
หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ - รานคาสมุนไพร+รานละลายเงินวอน -ลอตเตดิวตี้ฟรี – 

 ดาวทาวนเมืองเชจู 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

22:00-23.30 น. คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ บริเวณช้ัน 4 ชั้นผูโดยสารขาออก เคานเตอรสาย
การบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หนาเคานเตอรเช็คอิน F  

ใกลประตูทางเขาหมายเลข 3  โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯคอย
ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก ในเร่ืองของเอกสาร
ของทาน 

 
 
 
 

 02.25-03.25 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการ
บิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2244 เปนสายการบินโลวคอสอันดับ1 
ของประเทศเกาหลีใต สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใสนาประทับใจ 
พรอมทั้งภาพลักษณที่ดี โดยมีพรีเซ็นเตอรเปนดาราชื่อดังของ
เกาหลี สายการบินเจจูเปนสายการบินชั้นนําที่พัฒนาไดอยาง
รวดเร็วที่สุดในประเทศเกาหลีใต หลังจากการกอตั้งเมื่อป 2005 ได
ขยายตัวอยางรวดเร็วโดยการปรับปรุงราคาใหมีความยุติธรรมแก

ลูกคาตามคําเรียกรอง และยังไดมีการปฏิรูปธุรกิจทางกา บินอยางตอเน่ืองอีกดวย สายการบิน

วันแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต 

ขอ้แนะนาํ  ถา้ตอ้งการนาํของเหลวขึ�นเครื�องใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ�น (รวมกนัไม่เกิน 
1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้นาํถุงขึ�นไปเพียงใบเดียวเท่านั�น การนาํผลิตภณัฑข์องสดที�ทาํจาก
สตัวไ์ม่ว่าเนื�อหมู เนื�อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ให้นาํเขา้ประเทศเพื�อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 



 

 

เจจูไดทําใหการทองเที่ยวเปนที่แพรหลายจนประสบความสําเร็จ ซึ่งกอนหนาน้ันไมเคยนําวิธี
เหลาน้ีมาปฏิบัติ จนทําใหประเทศเกาหลีใตกลายเปนประเทศทองเท่ียวได มีเสนทางบินมากกวา 
67 แหงในเมืองสําคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800ของสายการบินเจจู ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก ‘ใน
ดานความ ปลอดภัย’และ‘สมรรถภาพ’เปนเครื่องบินที่ใชมากที่สุดและมีช่ือเสียงในตางประเทศ 
 
 
 
 
 

09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เปนทาอากาศ
ยานที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ของเกาหลีใต รองจากทาอากาศยาน
นานาชาติอินชอน ไดถูกจัดอันดับจาก OAG วามีไฟลทหรือ
การจราจรบนทองฟ�าเยอะที่สุดในโลก กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2511 

(กรุณาปรับเวลาของทานใหเร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อใหตรงกับ
เวลาทองถิ่นของประเทศเกาหลี) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากร พาทานเดินทางสู เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ที่องคการ UNESCO ใหรางวัลเกาะเช
จูเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติแหงใหมของโลก (THE WORLD’S NEW 7  WONDERS OF 

NATURE) เพราะเกาะเชจูเปนเกาะท่ีเกิดใหมจากภูเขาไฟที่ดับแลว 

พาทุกทานเดินทางสู ทุงดอกหญา แซ พยอล โอรึม เปน
ภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงอีกแหงหน่ึงของเกาะเชจู  เปนสถานที่
มองเห็นดาวประจําเมืองที่เปลงประกายสวยงามบนทองฟ�ายาม
พลบคํ่าและเปนรูจักกันอยางแพรหลายในรายการชื่อดังอยาง 
Hyori's Home Stay ทุกทานสามารถขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศอันสดใส 
ชมพระอาทิตยกันบนภูเขาไฟแหงน้ี ขอแนะนําวาหามพลาด
เด็ดขาดๆ นอกจากน้ีสถานที่แหงน้ีเปนที่จัดเทศกาล Jeju Fire 

Festival จะมีข้ึนที่บริเวณเนินเขา โดยจะจัดในชวงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธไปจนถึงตนเดือน
มีนาคมของทุกป ท่ีน่ีจะมีการจุดไฟอยางยิ่งใหญ เพื่อเปนการตอนรับฤดูเกี่ยวเก็บและยังเปนการ
อวยพรใหมีสุขภาพดีอีกดวย เพื่อทําการเตรียมพื้นที่ในการปลูกพืชสําหรับฤดูเก็บเกี่ยวถัดไป 
(หมายเหตุไมไดพาไปชมงานเทศกาล) 

วนัที�สองของการเดินทาง  ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรมึ  - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - ฮลัโหล คิตตี� เจจ ู - วดัซนับงัซา  - 
ภเูขาซองอคั  - ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ศนูยเ์ครื�องสาํอางค ์



 

 

 
 

พาทานเดินทางสู พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค (O'SULLOC) 

ดินแดนที่ไดรับของขวัญจากธรรมชาติ ทําใหเปนที่ปลูกชาเขียว
คุณภาพสูง ที่สงผลิตภัณฑชาเขียวสงออกไปขายทั่วโลก เปน
สถานที่จัดแสดงประวัติและวัฒนธรรมการชงชาอันหลากหลาย 
รวมถึงผลิตภัณฑแปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเชน ชาเขียว
คุณภาพเยี่ยมเหมาะสําหรับซื้อเปนของฝาก มีคุกกี้ชาเขียว ซุปชา
เขียว แผนมาสกหนาชาเขียว และแชมพู เปนตน ภายในยังมีคา

เฟ�ที่จําหนายชาเขียวทั้งรอนและเย็น ไอศรีมชาเขียว และโรลชาเขียวที่คุณไมควรพลาด  ภายใน
ยังประกอบไปดวย หอชมวิวซึ่งนักทองเท่ียวจะไดสัมผัสกับภาพบรรยากาศของไรชาเขียวที่ใหญ
ที่สุดในเกาหลีใต รวมท้ัง        ถายภาพที่ระลึกกับถวยชา ซึ่งเปนสัญลักษณของไรชาเขียวที่นี ่
 

พรอมเสริฟดวยเมนู จิมดัก ไกอบซีอิ๊ว เปนเมนูอาหาร
เกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญน้ีประกอบไปดวย ไกชิ้น
โต วุนเสนเกาหลีน้ีมีลักษณะเปนเสนแบนใหญๆทําจากมันฝรั่ง
ทําใหเหนียวนุมเปนพิเศษผัดคลุกเคลากับซอสสูตรเฉพาะ เสิรฟ
พรอมขาวสวยรอนๆ  การรับประทานใชกรรไกรตัดเสนและไก
ฉับๆใหเปนชิ้นเล็กพอดีคํา รับรองตองติดใจ 

พาทานมุงหนาสู ฮัลโหลคิตตี้ (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เปนสถานที่จัดแสดงเรื่องราว
เกี่ยวกับคิตตี้ หลากหลายเวอรชั่น  รวมทั้งสิ่งของเครื่องใชที่เปนคิตตี้ทั้งหมดรวบรวมไวที่น่ี 
พรอมเรื่องราวและประวัติความเปนมา ภายในมีรานขายของที่ระลึก
นารักๆ มากมายใหทานไดเลือกซื้อติดไมติดมือ เชน ที่คาดผม รม 
สมุด หมอน ตุกตา และช็อดโกแลต รับรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty 

แนนอน อีกทั้งยัง คิตตี้คาเฟ� ซึ่งเปนรานกาแฟตกแตงอยางนารัก
เหมาะสําหรับถายภาพ ภายในรานมีจําหนายเคกหลายรสชาติ  ไอ
ศรีมโยเกริ์ต และกาแฟ รสชาติอรอยท่ีไมควรพลาด 

 



 

 

จากน้ันพาทานแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา 
(SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) วัดแหงน้ีตั้งอยูบนเขาซันบังหัน
หนาออกสูทะเล  ระหวางทางขึ้นทานจะไดยินเสียงพระสวดมนต 
ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองคใหญซึ่งเปนพระ ประธาน
ที่มีความศักดิ์สิทธ์ิและเปนที่เลื่อมใสของชาวบานบนเกาะเชจู และ
ชาวเกาหลีใตที่นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปم�นเจาแมกวนอิมซึ่งหัน

หนาออกสูทะเล นอกจากน้ันยังมีรูปปم�นพระสังกัจจายน ซึ่งหากไดลูบพุงก็จะรํ่ารวยเงินทอง ทาน
จะไดพบกับวิถีการทําบุญของชาวเกาหลีใตที่แตกตางกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายขาวสาร
เพื่อเปนอาหารสําหรับพระสงฆเพื่อความอุดมสมบูรณ ถวายเทียนเพื่อเปนแสงสวางแหงชีวิต 
นอกจากน้ันที่วัดแหงน้ีทานยังจะไดชื่นชมกับวิวทะเลที่สวยงามของแหลมมังกรที่ยื่นออกมาสู
มหาสมุทร 

พาทานเดินทางสู ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เปนภูเขา
ไฟที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวทองทะเล ภูเขา
ไฟฮัลลานซานและเกาะแกงกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหิน
ริมทะเล ชายหาดที่น่ีจะไมไดเปนทรายสีขาวแตกลับเปนหินสีดํา 
น้ําทะเลสีดําแปลกตา เปนจุดดําน้ํายอดนิยมของกลุมแฮนยอ  
ตรงฐานภูเขา จะมีชองที่ทหารญี่ปุ�นบังคับใหคนเกาหลีขุดเจาะ
ไวตั้งแตสมัยสงครามโลก  เพื่อเอาไวจอดเรือแอบซอนไว

สําหรับทําลายเรือของอเมริกา โดยทําเปนเรือติดระเบิดแลวพุงชนแบบพลีชีพ กอนน้ีเปดใหเขา
ชม แตมีเหตุการณเคยดินถลมลงมาเลยปดไมใหเขาชมอีกเลย และยังเคยเปนสถานที่ถายทํา
เร่ือง "แดจังกึม"ตอนท่ีถูกเนรเทศ ละครโทรทัศนยอดนิยมของเกาหลีใต สําหรับใครที่ช่ืนชอบการ
ทานอาหารทะเลสดๆ คงตองฟนกับหอยเป�าฮื้อสุดขึ้นชื่อ ที่อาชีพแฮนยอหรือนักประดาน้ําหญิง
วัยชรา. งมขึ้นมาขายกันอยูริมชายฝم�ง สด อรอยอยาบอกใครเชียว 

 

จากน้ันพาทุกทานชม  ยงดูอัมร็อค โขดหินมังกร 
(YONGDUAM ROCK) และ สะพานขามทะเลยงยอน (YONGYEON 

BRIDGE) ยงดูอัมร็อคที่มีลักษณะคลายกับหัวมังกร อีกหน่ึงใน
มนตเสนหทางธรรมชาติของเกาะเจจู ซ่ึงถือกันวาถาหากใครไม



 

 

ไดมาเยือน ยงดูอัมร็อค เพื่อมาดูโขดหินมังกร ก็ถือวายังมาไมถึงเกาะเจจู โขดหินมังกรแหงน้ี
เกิดขึ้นจากการกัดกรอนของคลื่นลมทะเล ทําใหมีรูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กําลังอาปาก
สงเสียงรองคํารามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากทองทะเล เพื่อขึ้นสูทองฟ�า เปนประติมากรรมที่
ธรรมชาติไดสรางสรรคมา สถานที่แหงน้ีเปนที่สนใจของนักทองเที่ยวเกาหลีเปนอยางมาก และ
ยังสามารถเดินไปเยี่ยมชมสะพานขามทะเลยงยอนเพื่อชมวิวธารลาวาที่ตอนน้ีกลายเปนธารน้ํา
ทะเลท่ีมีสีสวยงามแปลกตาอีกดวย 

 

จากน้ันพาทานเดินทางสู  ศูนยรวมเครื่องสําอางค   
(COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสําอางคที่หมอศัลยกรรมเกาหลีรวม
ออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑตางๆ ที่เหมาะกับผูที่มีปญหา
ผิวหนา ไมวาจะเปนสิว มีริ้วรอย ฝ�า กระ จุดดางดําใบหนาหมอง
คลํ้า อยากผิวขาวสวางใส ไรริ้วรอย แตงหนาเบาๆโชวผิวแบบสาว
เกาหลี โดยไมตองศัลยกรรม 

พรอมเสริฟดวยเมนู ซัมกย็อบซัล  เปนอาหารที่เปนที่
นิยมของชาวเกาหลี  โดยการนําหมูสามชั้นไปยางงบนแผน
โลหะที่ถูกเผาจนรอน   ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟพรอมกับเครื่อง
เคียงตางๆ ไดแก กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั่นบางๆ พริกไทย
ป�น เกลือ และน้ํามันงา ถึงแมวาซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการ
ที่สุดแสนจะธรรมดา คือไมไดมีการหมักหรือมีสวนผสมที่
หลากหลาย แตวาถาพูดถึงรสชาติแลว นับวาพลาดไมไดเลย 

 
 

 

นําเขาพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเทา   
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลี
ประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ (ผักดอง
เกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไม
แตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใส
กับขาว) ที่นอยกวาเทาน้ัน แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทาน

อาหารสไตลตะวันตกกันมากขึ้น 

จากน้ันนําทานชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN 

ILCHULBONG ) เปนภูเขาไฟที่ดับแลว ปากปลองภูเขาไฟที่มีลักษณะ
เหมือนมงกุฎ เปนสถานที่โดงดังที่ผูคนมาขอพรและชมพระอาทิตย
ขึ้น เปนหน่ึงใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดน้ีเรายัง
สามารถดื่มดํ่ากับทองฟ�าและน้ําทะเลสีคราม ทิวทัศนที่สวยงาม
โดยรอบของตัวเมืองเชจู เปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุม
โลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยใหม

ทางธรรมชาติของโลก ทานสามารถเดินขึ้นไปยังปากปลองภูเขาไฟที่ดับแลว ระหวางทางทาน
สามารถหยุดแวะพักชมวิวและถายรูปจากมุมสูง แตละจุดชมวิวที่ทานแวะพัก สามารถสัมผัสวิว
ทิวทัศนและบรรยากาศที่แตกตางกัน เมือขึ้นไปถึงดานบนสุดของปากปลองภูเขาไฟทานจะได
สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงามอยางแนนอน 

จากน้ันพาทานเดินทางตอท่ี รานนํ้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย
แหงธรรมชาติ ผานผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาติ
โซล ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวยลดไขมันและน่ําตาลในกระแส
เลือด ป�องกันการเกิดเสนเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถลางสารพิษ
ในรางกาย เพื่อเพิ่มภูมิตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่ง
กําลังเปนสิ่งที่ไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเปนอยางมาก 

และยังมีผลิตภัณฑตางๆที่ทําจากสนเข็มแดงซึ่งเปนสินคายอดนิยมสําหรับคนเกาหลีและ
นักทองเทีย่ว 

วนัที่สามของการเดินทาง  ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - รานน้ํามันสน  - ชมดอกหญาสี
ชมพู พิงคมูลล่ี  - หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ  - รานคาสมุนไพร+รานละลายเงินวอน  - ลอตเต ดิวต้ี



 

 

พาทุกทานเดินทางชม ทุงดอกหญาสีชมพู พิงคมูลลี่  
(PINK MUHLY GRASS) ณ ตอนน้ีกําลังเปนที่ถายรูปยอดนิยมแหง
ใหมของคนเกาหลี บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเชจู สี
ของดอกพิงคมูลลี้สีจะสวยนุมดูชมพูออนละมุนพรอมเรียงกันเบง
บานอวดสีสันฉูดฉาดสวยงาม (โดยปกติดอกหญาสีชมพู พิงคมูลลี่
จะเริ่มบานประมาณชวงกลางเดือนกันยายน - พฤศจิกายน แต

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง )ทามกลางอากาศที่เย็นสบายและทัศนียภาพที่
สวยงามชวนใหทุกทานไดเก็บรูปความประทับใจเปนความทรงจํา 

 

จากน้ันพาทานเยี่ยมชม หมูบานวัฒนธรรม "ซองอึบ" 
(SONGEUB FOLK VILLAGE) หมูบ านแหงน้ี ไม ใช เปนแคหมูบ าน
นิทรรศการธรรมดา แตยังเปนหมูบานโบราณอายุมากกวา 300 
ป ที่ยังมีชาวบานอาศัยอยูจริง เอกลักษณของการสรางบานที่น่ี
คือจะใชดินเหนียว ผสมกับมูลมา เปนตัวยึดกอนหินและกอนอิฐ
เขาดวยกันเปนโครงสรางของตัวบาน ถาทานเคยมาเท่ียวเกาหลี
ใตแลวเคยเห็นไหตางๆที่อยูตามบานก็จะเดาไดวาเปนไหสําหรับ

ทํา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แตสําหรับที่เกาะน้ีน้ัน ไหที่วางเรียงรายกันอยูตามบานเรือน
ที่น่ีจะเปนไหสําหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอรรี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแหงน้ี โดย
ชาวบานจะนําผลเบอรรี่ป�ามาใสลงไปในไหพรอมกับน้ําผึ้ง และหมักไวสามป กอนที่จะนํามา
รับประทานได รสชาติหวานอมเปรี้ยว และในสมัยกอนเคยถูกใชในการรักษาคนป�วย  ปจจุบันน้ี
กลายเปนสินคาท่ีผูมาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพื่อเปนของฝาก 

อาหารกลางวัน บริการทานดวย "แทจีพลูแบ็ก"  เปนการนํา
เน้ือหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ กอนนําไปผัดคลุกเคลา
พรอมน้ําซุป นักทองเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออก
หวานและเผ็ดเล็กนอย  เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่อง
เคียงตาง และขาวสวยรอนๆ เปนอาหารพิเศษที่ขอแนะนํา 

 



 

 

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

 

จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) 

ที่น่ีมีสินคาปลอดภาษีชั้นนําใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 500  ชนิด  อาทิ
เชน น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเป�า นาฬิกา เครื่องประดับ
หลากหลายแบรนดดัง อาทิเชน Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   

ฯลฯ 

จากน้ันพาทานเดินทางสู ดาวทาวนเมืองเชจู แหลงชอปปم�ง
สินคาทองถิ่น ชื่อดัง บนเกาะเชจู  อาทิ เสื้อผา รองเทา กระเป�า 
เครื่องสําอางค เครื่องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัส
ประสบการณชอปปم�งที่เราใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไวบน
เกาะ ในสไตลบรรยากาศทะเลใต 

 
 

21:30-22.30 น. เหินฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR 

เท่ียวบินที่ 7C2243 พรอมความประทับใจ 

01.00-02-00 น.           เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

**กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***           ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน 
อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นอยูเหนือการ
ควบคุมของบริษัท และเจาหนาที่ ที่จะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม       ผูเดินทางไม
สามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และคาใชจายที่ลูกคาและบริษัทจายไป
แลว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 
ราคา

โปรโมชั�น 
เด็กไม่เสริม

เตียง 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

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

กนัยายน : 6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29 11,000.- 

***เน่ืองจากทางแลนดเกาหล ีไดรับแจงเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใต  และจากสายการบิน เรื่องผู
แอบแฝงมาเปนนักทองเที่ยว แตไปดวยวัตถุประสงคอื่น เชน ไปทํางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังน้ันตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2558 
โปรแกรม HOT PROMOTION JEJU ทางแลนดเกาหลีจําเปนตองเก็บคาประกันเพ่ือใหลูกคาไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน เปนจํานวนเงิน 

(10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกคาเปนนักทองเทีย่วจริงๆ เดินทางทองเทีย่วพรอมกรุปและกลับพรอมกรุปตามโปรแกรม
ที่กําหนด สามารถขอรับเงินประกันน้ีคืนเต็มจํานวน ดังน้ันจึงใครขอความรวมมือจากลูกคาปฏบิัตติามเงือ่นไขดังกลาว  (ขอสงวน

สิทธิ์ไมคืนเงินประกันกรณีลกูคาไมผานกองตรวจคนเขาเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)*** 

หากทานถูกเจาหนาที่ตม.เกาหล ีกกัตวัไมใหเดินทางเขาประเทศ คาใชจายที่เกิดขึ้นในระหวางถูกกักตัวและสงตัวกลับประเทศไทย      
ลูกคาจะตองเปนผูชําระเองทัง้หมด 

หมายเหตุ : ขอแจงใหทราบวา ทางคณะทวัรจะออกเดินทางทองเทีย่วหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวรไมมีนโยบาย
ใหคณะรอ ทานที่ตดิดานตรวจคนเขาเมือง หากสามารถผานเขาเมืองไดจะตองเดินทางไปพบกบัคณะทวัรดวยตนเอง และไม
สามารถเรียกรองคาเดนิทางจากทัวรได เพ่ือความเปนระเบียบและคณะไดทองเที่ยวอยางเต็มเวลา ขออภัยในความไม

สะดวก 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการกรณีสํารองที่น่ัง  
   1. ราคาโปรโมช่ันชําระเงนิเต็มจํานวน 1 วันหลังไดรับ invoice 
      ราคาปกติชําระเงินมัดจํา***   ทานละ 5,000 บาท 1 วันหลังไดรับ invoice 
   2. สวนที่เหลือชําระเต็มจํานวนกอนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไมชําระยอดเงินสวนที่เหลือ
ตามเวลาที่กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวาทาน
สละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท 
ราคานี้รวม 
-   คาต๋ัวเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพรอมคณะ  
-   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี   
-  คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
-   คาท่ีพักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักหองละ 2-3 ทาน)  
-  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ / คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 20 กก. /1ชิ้น 
-   คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธิ์หัวหนาทัวรไมบินขึ้นไปพรอมกรุปทัวร) 
-   คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) (เอกสารขอเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 
ราคานี้ไมรวม 
-   คาธรรมเนียมคนขับรถและไกดทองถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ตอทานตลอดทริป 

-   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสอืเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 
รวมถึงคาอาหาร และ เครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณา
ติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 
-   คาภาษีมูลคาเพิ่ม 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) รูป
ถายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเดินทางเตรียมเอกสารและดําเนินการยื่นวีซาดวยตนเองเทาน้ัน  (สําหรับ



 

 

หนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่น
วีซา) 
-  คาอาหารที่ลูกคารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกําหนด หาก
ลูกคาไมสามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวรจัดให กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปสวนตัว
สํารองมาดวย 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจํา 
- ยกเลิกการเดินทางไมถงึ 30  วัน ยึดเงินคาทัวรทั้งหมด 

(ราคาโปรโมช่ันไมสามารถยกเลิกการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผูเดินทางไดใน
ทุกกรณี ) 
** ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางได*** 

กรุปที่เดินทางตองการนัตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ  
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 
-           จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ข้ึนไป โดยบรษิัทจะแจงใหทราบ
ลวงหนาอยางนอย 5 วันกอนการเดินทาง 
-           ราคาน้ีเปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
(นักทองเท่ียวตางประเทศชําระเพิ่มทานละ 3,000 บาท) 
 -         เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
-           หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู
มีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียว เทาน้ัน (หากหนังสือเดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําให
ไมสามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น) 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือ



 

 

ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก เดินทางแลว 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม 
และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
-           ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เล่ือนวันหรือคืนเงิน 
-          การติดตอใดๆกับทางบรษิัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมาย ฯลฯ ตองทําในวันทํา
การของบรษิัทดังน้ี วันจันทร - วันศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว 
และวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ ถือวาเปนวันหยุดทําการของบริษัท 
-          มัคคุเทศก พนักงาน  ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งส้ิน เวนแตมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจขอบริษัทกํากับเทาน้ัน 
-           หากทานท่ีตองการออกตั๋วภายในประเทศ อาทิเชนเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เพื่อป�องกันปญหาเท่ียวบินลาชา เปลี่ยนแปลงไฟลทบิน 
การยกเลิกไฟลทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไมได
แจงใหทราบลวงหนาซึ่งอยูเหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบและคืน
คาใชจายใหในทุกกรณี 
-           ถาลูกคาไมเขารานคาชอปปم�งตามที่โปรแกรมกําหนด ทางแลนดปรับเงินคาเขารานช็
อปรานละ 100,000 วอน หรือเปนเงินไทย3,500 บาท 
-           หองพัก (Double Bed // Twin Bed) เปน  ON REQUEST) ขึ้นอยูกับหองวาง ณ วันเขาพัก และ
โรงแรมท่ีเขาพัก ไมสามารถ CONFIRM ใหได 
-           ถาลูกคามีความประสงคขอแยกตัวจากทัวรหรือการทองเที่ยวกับคณะ ทางแลนด
ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ทาน 
-           ขอสงวนสิทธิ์การตัดหองพักสําหรบัผูท่ีไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใช
หองพักได 
-           ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาท่ีเดินทางทองเที่ยว และไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 



 

 

-            เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

กรุณาอานเงื่อนไขการจองทัวรตามที่ระบุในรายการขางตน  

หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนทําการจอง 


