
 

 

รหัสทัวร TWT1901540 

ทัวรเกาหลี ฮอต โปร เชจ ูซัมเมอร 4 วัน 2 คืน (7C) 
พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค   วัดซันบังซา   หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ 
ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง   ชมดอกไฮเดรนเยีย 

โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตต้ี / โชวกายกรรม 
 

 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง 19 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2562  
 

โปรแกรมเดินทาง 
พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค  - วัดซันบังซา  - โปรแกรมเพ่ิมเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชวกายกรรม - ราน

น้ํามันสน 
หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ชมดอกไฮเดรนเยีย - โปรแกรม

เพ่ิมเติม : Rail Bike / Aqua Planet 
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานขามทะเลยงยอน  - รานคาสมุนไพร+รานละลาย

เงินวอน – ศูนยเครื่องสําอาง 
ศูนยโสม  - ลอตเต ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวนเมืองเชจู 

 
 

 
 

22.00-23.30 น. คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ บริเวณช้ัน 4 ชั้นผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน 
JEJU AIR (BOEING 737-800) หนาเคานเตอรเช็คอิน F  ใกลประตู
ทางเขาหมายเลข 3  โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสาร 

 
 

 
 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัที�สนามบินสุวรรณภมิู(�C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

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 



 

 

 
 

 
02.25-03.25 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสาย

การบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2244 เปนสายการบินโลวคอ
สอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใสนา
ประทับใจ พรอมทั้งภาพลักษณที่ดี โดยมีพรีเซ็นเตอรเปนดาราชื่อดัง
ของเกาหลี สายการบินเจจูเปนสายการบินชั้นนําที่พัฒนาไดอยาง

รวดเร็วที่สุดในประเทศเกาหลีใต หลังจากการกอตั้งเม่ือป 2005 ไดขยายตัวอยางรวดเร็วโดย
การปรับปรุงราคาใหมีความยุติธรรมแกลูกคาตามคําเรียกรอง และยังไดมีการปฏริูปธุรกิจทางกา 
บินอยางตอเน่ืองอีกดวย สายการบินเจจูไดทําใหการทองเที่ยวเปนที่แพรหลายจนประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งกอนหนาน้ันไมเคยนําวิธีเหลาน้ีมาปฏิบัต ิ จนทําใหประเทศเกาหลีใตกลายเปน
ประเทศทองเท่ียวได มีเสนทางบินมากกวา 67 แหงในเมืองสําคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800
ของสายการบินเจจู ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก ‘ในดานความ ปลอดภัย’และ‘สมรรถภาพ’เปน
เครื่องบินที่ใชมากที่สุดและมีช่ือเสียงในตางประเทศ 

 
 
 

  09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เปนทาอากาศยาน
ที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ของเกาหลีใต รองจากทาอากาศยาน
นานาชาติอินชอน ไดถูกจัดอันดับจาก OAG วามีไฟลทหรือ
การจราจรบนทองฟ�าเยอะท่ีสุดในโลก กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2511 
(กรุณาปรับเวลาของทานใหเร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพ่ือใหตรงกับเวลา

ทองถิ่นของประเทศเกาหลี) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พาทานเดินทางสู เมือง
มรดกโลก เกาะเชจู ที่องคการ UNESCO ใหรางวัลเกาะเชจูเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยทาง
ธรรมชาติแหงใหมของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะ
เกาะเชจูเปนเกาะที่เกิดใหมจากภูเขาไฟท่ีดับแลว 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 

วนัที�สองของการเดินทาง      พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - วดัซนับงัซา  - โปรแกรมเพิ�มเติม ฮลัโหล คิตตี� เจจ ู / โชวก์ายกรรม   



 

 

 พาทานเดินทางสู พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค (O'Sulloc) 
ดินแดนที่ไดรบัของขวญัจากธรรมชาติ ทําใหเปนที่ปลูกชาเขียว
คุณภาพสูง ที่สงผลิตภัณฑชาเขียวสงออกไปขายท่ัวโลก เปนสถานที่จัด
แสดงประวตัิและวัฒนธรรมการชงชาอันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ
แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเชน ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะสําหรับ
ซื้อเปนของฝาก มีคุกกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผนมาสกหนาชาเขียว และ

แชมพู เปนตน ภายในยังมีคาเฟ�ที่จําหนายชาเขียวทั้งรอนและเย็น ไอศรีมชาเขียว และโรลชา
เขียวท่ีคุณไมควรพลาด  ภายในยังประกอบไปดวย หอชมวิวซึ่งนักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับภาพ
บรรยากาศของไรชาเขยีวที่ใหญที่สุดในเกาหลีใต รวมท้ังถายภาพที่ระลึกกับถวยชา ซึ่งเปน
สัญลักษณของไรชาเขียวที่น่ี 
อาหารกลางวัน  พรอมเสริฟดวยเมนู จิมดัก ไกอบซีอ๊ิว เปนเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองดั้งเดิม จิม
ดักจานใหญนี้ประกอบไปดวย ไกชิน้โต วุนเสนเกาหลีน้ีมีลักษณะเปนเสนแบนใหญๆทําจากมัน
ฝร่ังทําใหเหนียวนุมเปนพิเศษผัดคลุกเคลากบัซอสสูตรเฉพาะ เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ  การ
รับประทานใชกรรไกรตัดเสนและไกฉับๆใหเปนชิ้นเล็กพอดีคํา รับรองตองติดใจ 

 จากน้ันพาทานแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา 
(SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) วัดแหงน้ีตั้งอยูบนเขาซัน
บังหันหนาออกสูทะเล  ระหวางทางขึ้นทานจะไดยินเสียงพระสวดมนต 
ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองคใหญซึ่งเปนพระ ประธานที่มี
ความศักดิ์สิทธิ์และเปนที่เลื่อมใสของชาวบานบนเกาะเชจู และชาว
เกาหลีใตที่นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปم�นเจาแมกวนอิมซึ่งหันหนาออกสู

ทะเล นอกจากน้ันยังมีรูปปم�นพระสังกัจจายน ซึ่งหากไดลูบพุงก็จะรํ่ารวยเงินทอง ทานจะไดพบ
กับวถิีการทําบุญของชาวเกาหลีใตที่แตกตางกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายขาวสารเพ่ือเปน
อาหารสําหรับพระสงฆเพื่อความอุดมสมบูรณ ถวายเทียนเพ่ือเปนแสงสวางแหงชีวิต 
นอกจากน้ันที่วัดแหงน้ีทานยังจะไดชื่นชมกบัววิทะเลที่สวยงามของแหลมมังกรที่ยื่นออกมาสู
มหาสมุทร 



 

 

 
โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชวกายกรรม  
โปรแกรมเพิ่มเติม ชําระเพิ่ม 12,000 วอน  
 พาทานมุงหนาสู ฮัลโหลคิตตี้ (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) 
เปนสถานที่จัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกบัคติตี้ หลากหลายเวอรชั่น  รวมท้ัง
สิ่งของเครื่องใชที่เปนคติตีท้ั้งหมดรวบรวมไวที่น่ี พรอมเรื่องราวและ

ประวตัิความเปนมา ภายในมีรานขายของที่ระลึกนารักๆ มากมายใหทานไดเลือกซื้อติดไมติดมือ 
เชน ท่ีคาดผม รม สมุด หมอน ตุกตา และช็อดโกแลต รับรองถกูใจสาวกของ Hello Kitty 
แนนอน อีกทั้งยัง คิตตี้คาเฟ� ซึ่งเปนรานกาแฟตกแตงอยางนารกัเหมาะสําหรับถายภาพ ภายใน
รานมีจําหนายเคกหลายรสชาติ  ไอศรีมโยเกริ์ต และกาแฟ รสชาติอรอยท่ีไมควรพลาด 

  
โปรแกรมเพิ่มเติม ชําระเพิ่ม 12,000 วอน 
  จากน้ันพาทานเขาชม โชวกายกรรม (CIRCUS WORLD 
SHOW) การแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียว
และความยืดหยุนของรางกาย มีการแสดงหลากหลายชุด แตละการ
แสดงจะแตกตางกันไป เปนที่ต่ืนตาต่ืนใจของผูชม มีทั้ง แสง สี เสียง 

ทานจะไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และหวาดเสียว ไปพรอมๆกัน  เชน โชวลอดหวง โชว
น้ีนักกายกรรมจะหมุนตัวและแสดงทวงทากายกรรมตางๆ ดวยหวงที่หอยอยูกลางอากาศ  โชว
กายกรรมกลางอากาศดวยผา นักแสดงจะเลนกายกรรม บิดตัวดวยทาทาง สงางามขณะหอยตัว
อยูกลางอากาศดวยผาเพียงผืนเดียว เปนตน แตไฮไลทของโชวน้ี คือ มอเตอรไซคผาดโผนใน
พื้นท่ีจํากัด ท่ีเขาไปขับสวนทางกันอยูในลูกโลก ซึ่งสนุก ต่ืนเตนเราใจ เรียกเสียงปรบมือจากผูชม
ไดทั้งฮอล 
 
อาหารเย็น  พรอมเสริฟดวยเมนู ซัมกย็อบซัล  เปนอาหารที่เปนที่นิยมของชาวเกาหลี  โดยการ
นําหมูสามช้ันไปยางงบนแผนโลหะท่ีถูกเผาจนรอน   ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟพรอมกับเครื่องเคียง
ตางๆ ไดแก กิมจิ พริกเขียว กระเทียมห่ันบางๆ พริกไทยป�น เกลือ และน้ํามันงา ถึงแมวาซัมก
ยอบซัลจะมีการเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือไมไดมีการหมักหรือมีสวนผสมที่หลากหลาย 
แตวาถาพูดถึงรสชาติแลว นับวาพลาดไมไดเลย 



 

 

 
 
นําเขาพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเทา 
 
 
 

 
 

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

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

และยังมีผลิตภัณฑตางๆที่ทําจากสนเข็มแดงซึ ่งเปนสินคายอดนิยมสําหรับคนเกาหลีและ
นักทองเที่ยว 
 

จากนั ้นพาทานเย ี ่ยมชม หมู บ านวัฒนธรรม "ซองอึบ" 
(SONGEUB FOLK VILLAGE) หมูบานแหงน้ีไมใชเปนแคหมูบาน
นิทรรศการธรรมดา แตยังเปนหมูบานโบราณอายุมากกวา 300 ป ที่
ยังมีชาวบานอาศัยอยูจริง เอกลักษณของการสรางบานที่น่ีคือจะใชดิน
เหนียว ผสมกับมูลมา เปนตัวยึดกอนหินและกอนอิฐเขาดวยกันเปน
โครงสรางของตัวบาน ถาทานเคยมาเที่ยวเกาหลีใตแลวเคยเห็นไห

วนัที�สามของการเดินทาง       รา้นนํ�ามนัสน  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - ชมดอกไฮเดรนเยีย  
- โปรแกรมเพิ�มเติม : Rail Bike / Aqua Planet 



 

 

ตางๆที่อยูตามบานก็จะเดาไดวาเปนไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แตสําหรับที่
เกาะน้ีนั้น ไหที่วางเรียงรายกันอยูตามบานเรือนที่นี่จะเปนไหสําหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็
คราสเบอรรี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแหงนี้ โดยชาวบานจะนําผลเบอรี่ป�ามาใสลงไปในไหพรอมกับ
น้ําผึ้ง และหมักไวสามป กอนที่จะนํามารับประทานได รสชาดหวานอมเปรี้ยว และในสมัยกอนก็
เคยถูกใชในการรักษาคนป�วย  ปจจุบันนี ้ก ็เปนสินคาที ่ผ ู มาเยี ่ยมเยือนมักจะซื ้อกลับไป
รับประทาน และซื้อเพ่ือเปนของฝาก 
อาหารกลางวัน บริการทานดวย "แทจีพลูแบ็ก"  เปนการนําเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตร
พิเศษ กอนนําไปผัดคลุกเคลาพรอมนํ้าซุป นักทองเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออก
หวานและเผ็ดเล็กนอย  เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงตาง และขาวสวยรอนๆ 
เปนอาหารพิเศษที่ขอแนะนํา 

จ าก นั ้ น น ํ า ท  า น ชม  ยอด เข า  ซองซาน  อิ ล จ ุ ลบ ง 
(SEONGSAN ILCHULBONG ) เปนภูเขาไฟท่ีดับแลว ปากปลอง
ภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ เปนสถานที่โดงดังที่ผูคนมาขอพร
และชมพระอาทิตยขึ้น เปนหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู 
และในจุดนี ้เรายังสามารถดื ่มดํ ่ากับทองฟ�าและนํ ้าทะเลสีคราม 
ทิวทัศนที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เปนสถานทีท่ี่นักทองเที่ยว

จากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยใหมทางธรรมชาติ
ของโลก ทานสามารถเดินขึ้นไปยังปากปลองภูเขาไฟท่ีดับแลว ระหวางทางทานสามารถหยุดแวะ
พักชมวิวและถายรูปจากมุมสูง แตละจุดชมวิวที่ทานแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศนและ
บรรยากาศที่แตกตางกัน เมือขึ้นไปถึงดานบนสุดของปากปลองภูเขาไฟทานจะไดสัมผัสกับ
อากาศบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงามอยางแนนอน 
 

พ า ท ุ ก ท  า น เ ดิ น ท า ง ช ม  ด อ ก ไ ฮ เ ด ร น เ ยี ย 
(HYDRANGEA FLOWER) ความหมายของดอกไฮเดรนเยีย 
บางก็วาหมายถึง “ดอกไมเย็นชา” เพราะสามารถทนกับอากาศ
หนาวไดเปนอยางดี แตอีกความหมายหนึ ่งก็ค ือ “แทนคํา
ขอบคุณ” หรือ  ขอบคุณที่เขาใจ และคอยอยูเคียงขางกันมา

ตลอด ดอกไฮเดรนเยียบนเกาะเชจูสวนมากดอกเปนสีฟ�า มวงอมชมพู กลิ่นอายความหอม



 

 

ออนๆ แบบธรรมชาติของดอกไฮเดรนเยียจะชวยทําใหบรรยากาศอบอวนไปดวยควาสุข ความ
เพลิดเพลิน มีชิวิตชีวาและไมควรพลาดถายรูปเก็บความประทับใจ (ดอกไฮเดรนเยียจะบานสวย
ในชวงเดือนพฤษภาคม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง) 

โปรแกรมเพ่ิมเติม : Rail Bike / Aqua Planet 
โปรแกรมเพิ่มเติม ชําระเพิ่ม 12,000 won 
 จากน้ันพาทุกทานเดินทาง ปم�นจักรยานเรียลไบท (RAIL BIKE 
JEJU) เปนแหลงทองเท่ียวรูปแบบใหมนั บไดวาเปนสถานที่พักผอน
และออกกําลังกาย Rail Bike คือการปم�นจักรยานบนรางรถไฟ เปน
รถจักรยาน 4 ลอที่ตองใชคนปم�นตัง้แต 2-4 คน เพราะมีมอเตอร
ไฟฟ�าชวยในการขับเคลื่อน ทําใหเหน่ือยเกินไป สําหรับการปم�น
จักรยาน Rail Bikeใชระยะเวลาประมาณ 30 นาที ทุกคนจะเร่ิม
สตารทออกจากจุดเดียวกัน จากนั้นเจาหนาที่จะปลอยใหปم�นจักรยาน
ไปทีละคัน โดยใหมีระยะหางกันประมาณ 20 เมตร ระหวางเสนทาง
ทุกทานสามารถชมธรรมชาติที่เต็มไปดวยตนไมและดอกไมนานาชนิด 

โปรแกรมเพิ่มเติม ชําระเพิ่ม 12,000 won 
 จากน้ันพาทานเขาชม พิพิธภัณฑสัตวน้ํา (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  หรือ 
อควาเรียมท่ีใหญที่สุดในเกาหลีใตและมีตูปลาใหญที่สุดในเอเชีย เปนสถานที่อีกหน่ึงแหงที่ไม
ควรพลาดเม่ือไดมาเยือนเกาะเชจู เพราะท่ีน่ีเปนทั่งศูนยกลางการเรียนรูทางทะเล ความรู
เกี่ยวกับธรรมชาติและมีสิ่งมีชีวิตใตทะเลท่ีจัดแสดงไดนาสนใจและสวยงาม มีตูปลาจํานวนมาก
ตั้งแตขนาดเล็กจนถงึขนาดใหญทหึมาอลังการชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใตทองทะเล ชมการให
อาหารนกเพนกวินตัวนอย ที่ตางกรูกันมารับอาหารอยางคึกคัก และปลากระเบนวายขามหัวไป
มาทําใหคุณและครอบครัวหลงรกัทองทะเลโดยไมรูตัว 
อาหารเย็น พรอมเสริฟทุกทานดวยเมนู ซีฟู�ดนึ่ง   เมนูปم�งยางประกอบไปดวยหอย และ กุง 
เกาะเชจูขึ้นชื่อดวยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุกทานไดลิ้มความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟ
พรอมขาวสวยและเครื่องเคียงตางๆ 



 

 

 
  
นําเขาพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเทา 
 
 
 

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

จาก นั ้ นพาท ุ กท  านชม  ยงด ูอัมร ็ อค  โขดหิน มังกร 
( YONGDUAM ROCK) แ ล ะ  ส ะ พ า น ข  า ม ท ะ เ ล ย ง ย อ น 
(YONGYEON BRIDGE) ยงดูอัมร็อคที่มีลักษณะคลายกับหัวมังกร 
อีกหนึ่งในมนตเสนหทางธรรมชาติของเกาะเจจู ซึ่งถือกันวาถาหาก
ใครไมไดมาเยือน ยงดูอัมร็อค เพื่อมาดูโขดหินมังกร ก็ถือวายังมาไม
ถึงเกาะเจจู โขดหินมังกรแหงนี้เกิดขึ้นจากการกัดกรอนของคลื่นลม

ทะเล ทําใหมีรูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กําลังอาปากสงเสียงรองคํารามและพยายามที่จะ
ผุดขึ้นจากทองทะเล เพื่อขึ้นสูทองฟ�า เปนประติมากรรมท่ีธรรมชาติไดสรางสรรคมา สถานที่แหง
นี้เปนที่สนใจของนักทองเที่ยวเกาหลีเปนอยางมาก และยังสามารถเดินไปเยี่ยมชมสะพานขาม
ทะเลยงยอนเพื่อชมวิวธารลาวาท่ีตอนน้ีกลายเปนธารน้ําทะเลท่ีมีสีสวยงามแปลกตาอีกดวย 

วนัที�สี�ของการเดินทาง      ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - รา้นค้าสมุนไพร+รา้นละลายเงิน
วอน  - ศนูยเ์ครื�องสาํอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวตี�ฟรี  - ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู



 

 

จากนั้นนําทานชม รานสมุนไพร (K0REA HERB) ใหมลาสุด
ของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบรอยแลว เปนสมุนไพรเมล็ดฮอต
เก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรสเปรี้ยว ดี
สําหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหลา ชา กาแฟ นํ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก 
จะชวยในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของ
ตับหรือไต ชวยใหตับหรือไตของทานแข็งแรงขึ ้น ซึ ่งยังสงผลดีตอ

สุขภาพรางกายของทานเอง  รานละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที่น่ีมีขนมพ้ืนเมือง
เกาหลีหลากชนิด อาทิเชน ขนมขาวพอง ช็อคโกแล็คสม สม
อบแหง สมเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพาย สาหรายหลากหลาย
รสชาติ รวมไปถึงของใชในครัวเรือน ลูกบอลซักผา เครื่องใชไฟฟ�า  
และยังมีชุดเครื่องนอนอันดับ1ของเกาหลี (SESA LIVING) ที่นุม 
นาสัมผัส พรอมกับการกันไรฝุ�นไดดีเยี่ยม ของฝากของที่ระลึกมีให
ทานไดเลือกซื้อมากมาย พรอมทั้งมีบริการบรรจุกลองตามเงื่อนไข

ของราน  
จากน้ันพาทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางค  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช

สําอางคที ่หมอศัลยกรรมเกาหลีรวมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑตางๆ ที่เหมาะกับผูที ่มี
ปญหาผิวหนา ไมวาจะเปนสิว มีริ้วรอย ฝ�า กระ จุดดางดําใบหนาหมองคลํ้า อยากผิวขาวสวาง
ใส ไรริ้วรอย แตงหนาเบาๆโชวผิวแบบสาวเกาหลี โดยไมตองศัลยกรรม 
 

จากนั้นนําทานสู  ศูนยโสม (GINSENG CENTER) 
ศูนยโสมแหงนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่อายุ 6 
ป ซึ่งถือวาเปนโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจาหนาที่้ให
ความรูเกี่ยวกับโสมพรอมอธิบายคุณภาพและผลิตภัณฑที่ผลิต

จากโสม ใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบํารุงรางกายหรือฝาก
ญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ 
อาหารกลางวัน พรอมเสริฟดวยเมนู พลุโกกิ สวนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักช้ินบาง ๆ ผักตาง ๆ 
เชน กะหลํ่าปลี ฟกทองออน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุนเสนมาตมรวมกัน โดยสามารถทานได



 

 

ทั้งแบบแหงและนํ้า เครื่องเคียงตาง ๆ คือ ถั่วงอกดอง วุนเสนปรุงรสสาหราย กิมจิ เสริฟพรอม
กับขาวสวยรอนๆ ทานจะอ่ิมอรอยกับเมนูอาหารน้ีอยางแนนอน 

จากนั้นนําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษีลอตเต ดิวตี้ฟรี (LOTTE 
DUTY FREE SHOP) ที ่นี ่มีสินคาชั ้นนําปลอดภาษีใหทานเลือกซื้อ
มากมายกวา 500 ชนิด  น้ําหอม เส้ือผา เครื่องสําอางค กระเป�า นาฬิกา 
เครื ่องประดับ หลากหลายแบรดดัง อาทิเช น 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 
 

จากนั้นพาทานเดินทางสู ดาวทาวนเมืองเชจู แหลงชอปปم�งสินคา
ทองถิ่น ชื่อดัง บนเกาะเชจู อาทิเสื้อผา รองเทา กระเป�า เครื่องสําอางค 
เ ค ร ื ่ อ ง ป ร ะ ดั บ  ABC Mart, LES MORE, Folder, Fila, NEW 
BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, ART BOX, Evisu, Lacost, 
Skechers, ETUDE, SKINFOOD, INNISFREE, Fashion, 

Cosmetic สัมผัสประสบการณชอปปم�งที่เราใจท่ีสุดของคุณ เหมอืนยกเมียงดงมาไวบนเกาะ ใน
สไตลบรรยากาศเกาะเชจู พรอมรานอาหาร รานกาแฟ รานคาเฟ� มากมาย 

21:30-22.30 น. เหินฟ�ากลับสู ประเทศไทย โดยสายการบิน 
JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2243 พรอมความ
ประทับใจ 
 
01.00-02-00 น.           เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 
 

 
 



 

 

 **กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏเิสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นและขอสงวน

สิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** ใน
กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจราจรตดิขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นอยูเหนือการควบคุม
ของบริษัท และเจาหนาท่ี ท่ีจะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู

เดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆท้ังสิ้น คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และ
คาใชจายที่ลูกคาและบริษัทจายไปแลว 

 
อัตราคาบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใหญ / 
เด็กไมเสริมเตียง พักเด่ียวเพ่ิม 

ราคาปกต ิ ราคา
โปรโมช่ัน 

กรกฎาคม : 21-24 , 21-25 , 23-26 , 29-1 ส.ค. , 
30-2ส.ค. 
สิงหาคม : 4-7 , 5-8 , 6-9 ,12-15 , 13-16 ,  
18-21 ,19-22 , 25-28 , 26-29 , 27-30  

9,000.- 5,500.- 4,900.- 

***เนื�องจากทางแลนดเ์กาหล ีไดร้บัแจง้เตอืนหลายครั �งจากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้ และจากสายการบนิ เรื�องผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัท่องเที�ยว แต่ไป
ดว้ยวตัถุประสงคอ์ื�น เชน่ ไปทาํงาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันั �นตั �งแต่วนัที� 1 มนีาคม 2561 โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN SUMMER ทางแลนดเ์กาหลี

จาํเป็นตอ้งเกบ็ค่าประกนัเพื�อใหล้กูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านั �น เป็นจาํนวนเงนิ (10,000 บาท หรอื 300,000 วอน) หากลกูคา้เป็นนกัท่องเที�ยวจรงิๆ เดนิทาง
ท่องเที�ยวพรอ้มกรุ๊ปและกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมที�กาํหนด สามารถขอรบัเงนิประกนันี�คนืเตม็จาํนวน ดงันั �นจงึใคร่ขอความร่วมมอืจากลกูคา้ปฏบิตัติามเงื�อนไข

ดงักล่าว  (ขอสงวนสทิธิ �ไมค่นืเงนิประกนักรณลีกูคา้ไมผ่่านกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื กรมแรงงานทั �งที�ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้*** 

หากท่านถูกเจา้หน้าที�ตม.เกาหล ีกกัตวัไมใ่หเ้ดนิทางเขา้ประเทศ ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นในระหว่างถูกกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้าํระเอง
ทั �งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจง้ใหท้ราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางท่องเที�ยวหลงัเวลาเครื�องลงประมาณ � ชั �วโมง ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอ ท่านที�ตดิด่านตรวจคน
เขา้เมอืง หากสามารถผ่านเขา้เมอืงไดจ้ะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าเดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพื�อความเป็นระเบยีบและคณะได้

ท่องเที�ยวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก 



 

 

***ราคาโปรโมชั่น มีจํานวนจํากัด(ราคายึดตามหนาเว็บไซต) 
 
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 คืน (พักหองละ 2-3 ทาน)  
-  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ / คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 15 กก. /1ชิ้น 
-   คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
              (ขอสงวนสิทธ์ิหัวหนาทัวรไมบินขึ้นไปพรอมกรุปทัวร) 

กรกฎาคม : 20-23 , 28-31 , 31-3ส.ค. 
สิงหาคม : 3-6 , 7-10 , 11-14 , 14-17 , 17-20 , 
20-24 , 24-27 , 28-31  

9,200.- 5,700.- 

กรกฎาคม : 19-22 , 24-27  
สิงหาคม : 1-4 , 2-5 , 15-18 , 16-19 , 22-25 ,  
23-26 , 29-1ก.ย. , 30-2ก.ย. 

9,400.- 5,900.- 

กรกฎาคม : 25-28 , 27-30 
สิงหาคม : 8-11 , 10-13  9,800.- 6,300.- 

กรกฎาคม : 26-29 15,800.- 12,300.- 
สิงหาคม : 9-12  16,800.- 13,300.- 



 

 

-   คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
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 15 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 หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู
เดินทางไดในทุกกรณี )     

ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางได*** 
กรุปที่เดินทางตองการนัตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คา
ทัวรทั้งหมด 



 

 

หมายเหตุ 
-           จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ข้ึนไป โดยบรษิัทจะแจงใหทราบ
ลวงหนาอยางนอย 5 วันกอนการเดินทาง 
-           ราคาน้ีเปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
(นักทองเท่ียวตางประเทศชําระเพิ่มทานละ 3,000 บาท) 
 -            เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
-           หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู
มีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียว เทาน้ัน (หากหนังสือเดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําให
ไมสามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น) 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, 
การประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 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 หรือเปนเงินไทย3,000 บาท 
-           หองพัก (Double Bed // Twin Bed) เปน  ON REQUEST) ขึ้นอยูกับหองวาง 
ณ วันเขาพัก และโรงแรมท่ีเขาพัก ไมสามารถ CONFIRM ใหได 
-           ถาลูกคามีความประสงคขอแยกตัวจากทัวรหรือการทองเที่ยวกับคณะ ทางแลนด
ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ทาน 
-           ขอสงวนสิทธิ์การตัดหองพักสําหรบัผูท่ีไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใช
หองพักได 
-           ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาท่ีเดินทางทองเที่ยว และไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
-            เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

 
กรุณาอานเงื่อนไขการจองทัวรตามที่ระบุในรายการขางตน  

หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนทําการจอง 
 
 


