
 

 

รหัสทัวร TWT1901517 

ทัวรเกาหลี โรแมนติก เชจ ูมกราคม 4 วัน 2 คืน (7C) 
อุทยานแหงชาติฮัลลาซาน   พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค   สวนสมไรเมล็ด 
ภูเขาซองอัค   วัดซนับังซา   ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย 
หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ   ชายหาดกวางชิกิ   ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง 
พิพธิภัณฑแฮนยอ   ทุงดอกยูเช หรือ ทุงดอกเรป 
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร 
 

 



 

 

 
กําหนดการเดินทาง เดือนมกราคม 2563 

โปรแกรมเดินทาง 
อุทยานแหงชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค  - สวนสมไรเมล็ด  - ภูเขาซองอัค  - 

วัดซันบังซา – รานน้ํามันสน  - ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย  -  
หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ  - ชายหาดกวางชิกิ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  -  

พิพิธภัณฑแฮนยอ -ทุงดอกยูเช หรือ ทุงดอกเรป - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหนิรูปหัวมังกร  - 
รานคาสมุนไพร+รานละลายเงินวอน - ศูนยเครื่องสําอาง  -  

ศูนยโสม  - ลอตเตดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวนเมืองเชจู 
 
   
 
    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 ขอแนะนํา ถาตองการนําของเหลวขึ้นเครื่องใส
กระเป�าถือติดตัวจะตองบรรจุในบรรจุภัณฑ และมีปริมาณไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น (รวมกัน
ไมเกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑดังกลาว ควรใสในถุงที่โปรงใสและสามารถเปด-ปดไดดวย ใหนําถุง
ขึ้นไปเพียงใบเดียวเทาน้ัน การนําผลิตภัณฑของสดที่ทําจากสัตวไมวาเน้ือหมู เน้ือวัว ผัก ผลไม
สด ไมอนุญาต ใหนําเขาประเทศเพื่อป�องกันโรคตางๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตองเสีย
คาปรับ 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 

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 



 

 

 
 
 
02.35-03.25 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JEJU AIR เท่ียวบินที่ 7C 
เปนสายการบินโลวคอสอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใสนา
ประทับใจ พรอมทั้งภาพลักษณที่ดี โดยมีพรีเซ็นเตอรเปนดาราชื่อดังของเกาหลี สายการบินเจจู
เปนสายการบินชั้นนําที่พัฒนาไดอยางรวดเร็วที่สุดในประเทศเกาหลใีต หลังจากการกอต้ังเม่ือป 
2005 ไดขยายตัวอยางรวดเร็วโดยการปรบัปรุงราคาใหมีความยุติธรรมแกลูกคาตามคํา
เรียกรอง และยังไดมีการปฏิรูปธุรกิจทางกา บินอยางตอเน่ืองอีกดวย สายการบินเจจูไดทําให
การทองเที่ยวเปนที่แพรหลายจนประสบความสําเร็จ ซึง่กอนหนาน้ันไมเคยนําวิธีเหลาน้ีมาปฏิบัต ิ
จนทําใหประเทศเกาหลีใตกลายเปนประเทศทองเที่ยวได มีเสนทางบินมากกวา 67 แหงในเมือง
สําคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800ของสายการบินเจจู ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก ‘ในดานความ 
ปลอดภัย’และ‘สมรรถภาพ’เปนเครื่องบินที่ใชมากทีสุ่ดและมีช่ือเสียงในตางประเทศ  
 
09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู 
เปนทาอากาศยานที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ของ
เกาหลีใต รองจากทาอากาศยานนานาชาติ
อินชอน ไดถูกจัด อันดับจาก OAG วามี
ไฟลทหรือการจราจรบนทองฟ�าเยอะที่สุดใน
โลก กอตั้งเมื่อป  พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับ
เวลาของทานใหเร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อใหตรงกับเวลาทองถิ่นของประเทศเกาหลี) ผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พาทานเดินทางสู เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ท่ีองคการ UNESCO 

ใหรางวัลเกาะเชจูเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติ
แหงใหมของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS 
OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเปนเกาะที่เกิดใหมจากภูเขา
ไฟท่ีดับแลว 
พาทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติฮัลลาซาน (HALLASAN 
NATIONAL PARK) เปนภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลี

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



 

 

ใต ประกอบดวยภูเขาไฟที่ดับไปนานแลวซึ่งเปนตนกําเนิดของเกาะสวนใหญในเชจู ภูเขาฮัลลา
ซานมีความสูง 1,950 เมตร และไดรับการคัดเลือกใหเปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มี
ความสวยงามลําดับที่ 182 ของเกาหลี และจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติตั้งแตป ค.ศ. 1970 ภูเขา
ฮัลลาไดรับการขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่สงวนเขตชีวมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) 
และเพียงอีกหาปตอมาก็ไดรับการแตงตั้งเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ (World Natural 
Heritage Site) ใหทานไดสัมผัสความงามของภูเขาฮัลลาซานที่มีหิมะปกคลุม สีขาวของหิมะ
ปกคลุมอยูน้ันดูราวกับปุยเมฆ ท่ีตัดกับสีน้ําเงินของทองฟ�า  เหมาะสําหรับการถายรูปเพ่ือเก็บไว
เปนที่ระลึก 
 
อาหารกลางวันพรอมเสริฟดวยเมนู จิมดัก ไกอบซีอ๊ิว เปนเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองดั้งเดิม จิม
ดักจานใหญนี้ประกอบไปดวย ไกชิ้นโต   วุนเสนเกาหลีน้ีมีลักษณะเปนเสนแบนใหญๆทําจากมัน
ฝร่ังทําใหเหนียวนุมเปนพิเศษผัดคลุกเคลากบัซอสสูตรเฉพาะเสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ  การ
รับประทานใชกรรไกรตัดเสนและไกฉับๆใหเปนชิ้นเล็กพอดีคํา รับรองตองติดใจ 

พาทานเดินทางสู พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่
ไดรับของขวญัจากธรรมชาติ ทําใหเปนที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่
สงผลิตภัณฑชาเขียวสงออกไปขายทั่วโลก เปนสถานที่จัดแสดง
ประวตัิและวัฒนธรรมการชงชา   อันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ
แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเชน ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะ
สําหรับซื้อเปนของฝาก มีคุกกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผนมาสกหนา
ชาเขียว และแชมพู เปนตน ภายในยังมีคาเฟ�ที่จําหนายชาเขียว ทั้ง
รอนและเย็น ไอศกรีม ชาเขียว และโรลชาเขียวที่คุณไมควรพลาด 
ภายในยังประกอบไปดวย หอชมวิวซึ่งนักทองเท่ียวจะไดสัมผัสกับ
ภาพบรรยากาศของไรชาเขียวที่ใหญที่สุด     ในเกาหลีใตรวมท้ัง
ถายภาพที่ระลึกกับถวยชา ซึ่งเปนสัญลักษณของไรชาเขียวที่น่ี 
จากน้ันพาทานสู สวนสมไรเมล็ด (ORANGE FARM) ความ
มหัศจรรยที่ธรรมชาติสรางสรรค เกาะเชจูเปนที่เดียวในเกาหลีที่

สามารถปลูกสมไดดีและอรอยที่สุดในประเทศ สมบนเกาะเจจู                 มีรูปรางแปลกตาที่
มีช่ือวา ฮัลลาบง เหตุผลที่เรียกชื่อสมน้ีวา ฮัลลาบง เพราะปลูกกันมาก               ที่ภูเขาฮัลลา



 

 

ซานซึ่งเปนเขตที่อบอุนที่สุดของเกาหลี ฮัลลาบงเปนสมที่เปลือกหนา มีรสหวานอรอย ทําให
ไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีและเปนสินคาสงออกตางประเทศอีกดวย นอกจากน้ี
สวนสมยังเปนสถานที่ถายทําซีรี่สเกาหลีชื่อดังหลายเรื่อง อาทิเชน MY GIRL (รักหมดใจยัย
กะลอน) 

 
พาทานเดินทางสู ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เปนภูเขาไฟ
ที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวทองทะเล ภูเขาไฟฮัล
ลานซานและเกาะแกงกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล 
ชายหาดที่น่ีจะไมไดเปนทรายสีขาวแตกลับเปนหินสีดํา น้ําทะเลสี
ดําแปลกตา เปนจุดดําน้ํายอดนิยมของกลุมแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา 
จะมีชองที่ทหารญี่ปุ�นบังคับใหคนเกาหลีขุดเจาะไวตั้งแตสมัย

สงครามโลก  เพื่อเอาไวจอดเรือแอบซอนไวสําหรับทําลายเรือของอเมริกา โดยทําเปนเรือติด
ระเบิดแลวพุงชนแบบพลีชีพ กอนน้ีเปดใหเขาชม แตมีเหตุการณเคยดินถลมลงมาเลยปดไมให
เขาชมอีกเลย และยังเคยเปนสถานที่ถายทําเรื่อง "แดจังกึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ ละครโทรทัศน
ยอดนิยมของเกาหลีใต สําหรับใครที่ช่ืนชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงตองฟนกับหอยเป�าฮื้อ
สุดขึ้นชื่อ        ที่อาชีพแฮนยอหรือนักประดาน้ําหญิงวัยชรา งมขึ้นมาขายกันอยูริมชายฝم�ง สด 
อรอยอยาบอกใครเชียวชรา งมขึ้นมาขายกันอยูริมชายฝم�ง สด อรอยอยาบอกใครเชียว 

จากน้ันพาทานแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา 
(SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) วัดแหงน้ีตั้งอยูบน
เขาซันบังหันหนาออกสูทะเล  ระหวางทางขึ้นทานจะไดยินเสียงพระ
สวดมนต ภายในวัดจะประดษิฐานพระพุทธรูปองคใหญซึง่เปนพระ 
ประธานที่มีความศักดิส์ิทธิ์และเปนที่เลื่อมใสของชาวบานบน
เกาะเชจู และชาวเกาหลีใตที่นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปم�นเจาแม

กวนอิมซึ่งหันหนาออกสูทะเล นอกจากน้ันยังมีรูปปم�นพระสังกัจจายน ซึ่งหากไดลูบพุงก็จะรํ่ารวย
เงินทอง ทานจะไดพบกับวถิีการทําบุญของชาวเกาหลีใตที่แตกตางกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยม
ถวายขาวสารเพ่ือเปนอาหารสําหรับพระสงฆเพื่อความอุดมสมบูรณ ถวายเทียนเพื่อเปน   แสง
สวางแหงชีวิต นอกจากน้ันที่วัดแหงน้ีทานยังจะไดชื่นชมกับววิทะเลที่สวยงามของแหลมมังกรที่
ยื่นออกมาสูมหาสมุทร 



 

 

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 ผูคนหันมารบัประทานอาหารสไตลตะวันตกกันมากขึ้น 

จากน้ันพาทานเดินทางตอที่ รานคาสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรย
แหงธรรมชาติผานผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาติ
โซล ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวยลดไขมันและน้ําตาลในกระแส
เลือด ป�องกันการเกิดเสนเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถลางสารพิษใน
รางกาย เพื่อเพิม่ภูมิตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี ซ่ึงกําลัง

เปนสิ่งที่ไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเปนอยางมาก 
พาทุกทานเดินทางชม  ดอกทงแบค หรือดอกคามิลเลีย ดอกคา
มิลเลีย" (Camellia)                คือ ดอกไมที่สื่อไดถึง อุดมคต ิ
หรือ ความรักในอุดมคติ และสุดทายคือความถอมตน เปนดอกไมที่
มีรูปรางคลายดอกกุหลาบขนาดใหญ แตทวากลีบเปนมันล่ืนของมัน 
จึงทําใหคารมีเลีย มีความโดดเดนเฉพาะตัว บนเกาะเชจูสีดอกคา
มิลเลียจะออกชมพูออนและเขมตัดกับใบสีเขียวเขมมองแลวเพลิน
ตา (ดอกคามิลเลียจะบานใหญเต็มที่สวยงามในเดือนธันวาคม - 

มกราคม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง) 

วนัที�สามของการเดินทาง  ร้านนํ�ามันสน  - ดอกทงแบค –หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ –ชายหาดกวางชิก ิ- ยอดเขาซองซาน อลิจูบง –  
                                          พพิธิภณัฑ์แฮนยอ -ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป   



 

 

 
จาก น้ันพาท าน เยี่ ยมชม ห มูบ านวัฒ นธรรม  "ซองอึบ " 
(SONGEUB FOLK VILLAGE) หมูบานแหงน้ีไมใชเปนแค
หมูบานนิทรรศการธรรมดา แตยังเปนหมูบานโบราณอายุ
มากกวา 300 ป ท่ียงัมีชาวบานอาศัยอยูจริง เอกลักษณของการ
สรางบานที่น่ีคือจะใชดินเหนียว ผสมกับมูลมา เปนตัวยึดกอนหิน
และกอนอิฐเขาดวยกันเปนโครงสรางของตัวบาน ถาทานเคยมา
เที่ยวเกาหลีใตแลวเคยเห็นไหตางๆที่อยูตามบานก็จะเดาไดวา

เปนไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แตสําหรับที่เกาะน้ีน้ัน ไหที่วางเรียงรายกันอยู
ตามบานเรือนที่น่ีจะเปนไหสําหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอรรี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะ
แหงน้ี โดยชาวบานจะนําผลเบอรรี่ป�ามาใสลงไปในไหพรอมกับน้ําผึ้ง และหมักไวสามป กอนที่
จะนํามารับประทานได รสชาติหวานอมเปรี้ยว และในสมัยกอนเคยถูกใชในการรักษาคนป�วย  
ปจจุบันน้ีกลายเปนสินคาท่ีผูมาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพ่ือเปนของฝาก 
อาหารกลางวัน บริการทานดวย "แทจีพลูแบ็ก"  เปนการนําเน้ือหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตร
พิเศษ กอนนําไปผัดคลุกเคลาพรอมน้ําซุป นักทองเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออก
หวานและเผ็ดเล็กนอย  เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงตาง และขาวสวยรอนๆ 
เปนอาหารพิเศษที่ขอแนะนํา 

จากน้ันพาทุกทานเดินทางสู ชายหาดกวางชิกิ (Gwangchigi 
Beach) เปนชายหาดที่สวยที่สุดแหงหน่ึงบนเกาะเชจู ชายหาด
น้ีมีทัศนียภาพเปนเอกลักษณมีวิวพื้นหลังเปนปากปลองภูเขาไฟ
ซองซานอิลจูบงซึ่งเปนไฮไลทของเกาะเชจู  ทุกทานจะไดชม
ความสวยงามของธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณและรับลม
ทะเลเย็นๆ และ ที่สําคัญยังเปนจุดชมวิวพระอาทิตยตกที่สวย
ที่สุดแหงหน่ึงบนเกาะเชจู 
 
จากน้ันนําทานชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN 
SUNRISE PEAK) เปนภูเขาไฟที่ดับแล ปากปลองภูเขาไฟที่มี
ลักษณะเหมือนมงกุฎ เปนสถานที่โดงดังที่ผูคนมาขอพรและชม



 

 

พระอาทิตยขึ้น เปนหน่ึงใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดน้ีเรายังสามารถดื่มดํ่ากับ
ทองฟ�าและน้ําทะเลสีคราม ทิวทัศนที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เปนสถานที่ที่
นักทองเท่ียวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยใหมทาง
ธรรมชาติของโลก ทานสามารถเดินขึ้นไปยังปากปลองภูเขาไฟที่ดับแลว ระหวางทางทาน
สามารถหยุดแวะพักชมวิวและถายรูปจากมุมสูง แตละจุดชมวิวที่ทานแวะพัก สามารถสัมผัสวิว
ทิวทัศนและบรรยากาศที่แตกตางกัน เมื่อขึ้นไปถึงดานบนสุดของปากปลองภูเขาไฟทานจะได
สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงามอยางแนนอน 

จ า ก น้ั น พ า ทุ ก ท า น เดิ น ท า ง สู  Haenyeo Museum 
(พิพิธภัณฑแฮนยอ) แฮนยอ คือนักดําน้ําที่ลงไปเก็บอาหาร
ทะเลบริเวณรอบๆชายฝم�งของเกาะเชจูดวยวิธีการตามแบบฉบับ
ดั้งเดิมของเกาหลี บางคนก็ยกใหแฮนยอเปนนางเงือกแหงทอง
ทะเลซึ่งไดรับความสนใจอยางมาก ภายในพิพิธภัณฑทุกทานจะ
ไดพบภาพถายแฮนยอที่สะทอนใหเห็นถึงความแข็งแกรงของ
ผูหญิงบนเกาะเชจู โดยรูปแบบการจัดแสดง เปนอาคารและวัตถุ

บอกเลา เรื่องราว วิถีชีวิตความเปนอยู  ซึ่งขาวของ เครื่องใชที่นํามาแสดงสวนใหญจะเปนของ
ใชที่เจาของบานไดใชงานจริง อาทิ เชนการแตงกาย ในสมัยกอนชุดแตงกายของแฮนยอจะเปน
ชุดหลวมๆที่ดูสบายตา และที่สําคัญคือมีกฎหามไมใหผูชายจองมองพวกเธอ แตการแตงกาย
ของแฮนยอยุคปจจุบันจะมีชุดที่รัดรูปเต็มตัวคลายกับนักประดาน้ําสีดําโดยมีอุปกรณคือ แวนกัน
น้ํา เคียว ถุงตาขายและหินตะกั่วรอยเพื่อถวงน้ําหนัก  ไฮไลทของแฮนยอคือจุดที่ดําลงไปจะลึก
เกือบรอยเมตรแตแฮนยอก็ดําลงไปไดโดยไมตองใช ถังออกซิเจนแสดงใหเห็นวาพวกเธอน้ันมี
ความแข็งแกรงสวนอาหารที่หามาไดน้ันก็มีหลากหลายทั้งสาหราย หอยเป�าฮื้อ เมนทะเล หมึก
ยักษ ฯลฯ อันสะทองถึงความอุดมสมบูรณของทองทะเล (หมายเหตุ :ขอสงวนสิทธิ์การเขาชม
เน่ืองจากสถานทีท่องเที่ยวบางแหงมีวันหยุดประจํา) 

จากน้ันพาทานสู ทุงดอกยูเช หรือ ทุงดอกเรป  ดอกเรปถือเปน
สัญ ลักษณ ของเกาะเชจู  “ยู แช   หรือ  “เรป  หรือ  เรปซีด 
(Rapeseed)” มีชื่อเรียกทางการเปนภาษาอังกฤษวา “คาโนลา 
มีดอกสีเหลืองประกอบดวยกลีบดอก 4 กลีบ พบบนเกาะเชจูโดย
เริ่มในเดือนกุมภาพันธ - พฤษภาคม ของทุกป ทุงดอกเรปออก



 

 

ดอกบานสะพรั่งเหลืองอรามเต็มเนินเขา เปนวิวธรรมชาติที่สวยงามเหมาะสําหรับเก็บรูปความ
ประทับใจเปนความทรงจํา (ปริมาณของดอกเรปบานอาจขึ้นอยูกับภูมิอากาศคะ) 
        
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 โขดหินมังกร (YONGDUAM 
ROCK) แ ล ะ  ส ะ พ า น ข า ม ท ะ เล ย งย อ น  (YONGYEON 
BRIDGE) ยงดูอัมร็อคที่มีลักษณะคลายกับหัวมังกร อีกหน่ึงในมนต
เสนหทางธรรมชาติของเกาะเจจู ซึ่งถือกันวาถาหากใครไมไดมาเยือน 
ยงดูอัมร็อค เพื่อมาดูโขดหินมังกร ก็ถือวายังมาไมถึงเกาะเจจู โขด
หินมังกรแหงน้ีเกิดขึ้นจากการกัดกรอนของคลื่นลมทะเล ทําใหมี

รูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กําลังอาปากสงเสียงรองคํารามและพยายามท่ีจะผุดขึ้นจากทอง
ทะเล เพ่ือขึ้นสูทองฟ�า เปนประติมากรรมที่ธรรมชาติไดสรางสรรคมา สถานที่แหงน้ีเปนที่สนใจ
ของนักทองเที่ยวเกาหลีเปนอยางมาก และยังสามารถเดินไปเยี่ยมชมสะพานขามทะเลยงยอน
เพ่ือชมวิวธารลาวาท่ีตอนน้ีกลายเปนธารน้ําทะเลท่ีมีสีสวยงามแปลกตาอีกดวย 

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

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



 

 

ในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของตับ  หรือไต ชวยใหตับหรือไต
ของทานแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเอง 

จากน้ันพาทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางค  (COSMETIC 
SHOP) ประเภทเวชสําอางคที่หมอศัลยกรรมเกาหลีรวมออกแบบ
มากมาย มีผลิตภัณฑตางๆ ที่เหมาะกับผูที่มีปญหาผิวหนา ไมวาจะ
เปนสิว มีริ้วรอย ฝ�า กระ จุดดางดําใบหนาหมองคลํ้า อยากผิวขาว
สวางใส ไรริ้วรอย แตงหนาเบาๆโชวผิวแบบสาวเกาหลี โดยไมตอง

ศัลยกรรม  
                                                                                                                          
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 ซ่ึงถือวาเปนโสมท่ีมี
คุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจาหนาที่ใหความรูเกี่ยวกับโสมพรอม
อธิบายคณุสมบัติและผลิตภัณฑที่ผลิตจากโสม ใหทานไดเลือกซื้อโสม

ที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ 
จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษี ลอตเต ดิวตี้ฟรี (LOTTE 
DUTY FREE SHOP) ที่น่ีมีสินคาชั้นนําปลอดภาษีใหทานเลือกซื้อ
มากมายกวา 500 ชนิด  น้ําหอม เสื้อผา 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�งสินคา
ทองถิ่น ชื่อดัง บนเกาะเชจู             อาทิเสื้อผา รองเทา กระเป�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 
 

 
21:30-22.30 น. เหินฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR 
เท่ียวบินที่ 7C พรอมความประทับใจ 
                                                             เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ  
**กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏเิสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธ์ิที่

จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***           
ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจราจรตดิขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นอยูเหนือการควบคุม

ของบริษัท และเจาหนาท่ี ท่ีจะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม       
ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆท้ังสิ้น คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และ

คาใชจายที่ลูกคาและบริษัทจายไปแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ 

***เนื�องจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครั �งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื�องผูแ้อบแฝงมาเป็น
นักท่องเที�ยว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอื์�น เช่น ไปทาํงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันั�นตั �งแต่วนัที� � มีนาคม ���� โปรแกรม HOT PROMOTION JEJU ทาง

แลนดเ์กาหลีจาํเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื�อให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านั�น เป็นจาํนวนเงิน (��,��� บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็น
นักท่องเที�ยวจริงๆ เดินทางท่องเที�ยวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมที�กาํหนด สามารถขอรบัเงินประกนันี�คืนเตม็จาํนวน ดงันั �นจึงใคร่ขอ

ความร่วมมือจากลกูค้าปฏิบติัตามเงื�อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั �งที�
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าที�ตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลกูค้าจะต้อง
เป็นผูช้าํระเองทั �งหมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเที�ยวหลงัเวลาเครื�องลงประมาณ � ชั �วโมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที�ติด
ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด์้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื�อ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที�ยวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 



 

 

 
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)  

พีเรียตเดินทาง ผูใหญ 
เด็กไม
เสริม
เตียง 

พักเด่ียวเพ่ิม 

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 



 

 

-  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ / คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 20 กก. /1
ชิ้น 
-   คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธิ์หัวหนาทัวรไมบินขึ้นไปพรอมกรุปทัวร) 
-   คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) (เอกสารขอเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 
ราคานี้ไมรวม 
-   คาธรรมเนียมคนขับรถและไกดทองถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ตอทานตลอดท
ริป 
-   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มนิิบารใน
หอง, รวมถึงคาอาหาร และ เครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม 
กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 
-   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
ลูกคาไมสามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวรจดัให กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปสวนตัว
สํารองมาดวย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจํา 
- ยกเลิกการเดินทางไมถงึ 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 โดยบรษิัทจะแจงใหทราบ
ลวงหนาอยางนอย 5 วันกอนการเดินทาง 
-           ราคาน้ีเปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
(นักทองเท่ียวตางประเทศชําระเพ่ิมทานละ 3,000 บาท) 
 -         เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
-           หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู
มีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียว เทาน้ัน (หากหนังสือเดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําให
ไมสามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น) 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, 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 



 

 

-          การตดิตอใดๆกับทางบรษิัทเชน 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�งตามทีโ่ปรแกรมกําหนด ทางแลนดปรับเงินคาเขารานช็
อปรานละ 100,000 วอน หรือเปนเงินไทย3,500 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 


