
 

 

รหัสทัวร TWT1900939 
ทัวรเกาหลี โรแมนติก เชจู ตุลาคม 4 วัน 2 คืน (7C) 
ทุงดอกหญา แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค – สวนสมไรเมล็ด - ภูเขาซองอัค   

วัดซันบังซา - ชมดอกหญาสีชมพู พิงคมูลลี่ - หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ   

ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดวอลจองรี – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร 

สะพานขามทะเลยงยอน 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต 

    22:00-23.30 น. คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณช้ัน 4 ช้ัน
ผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หนาเคานเตอร
เช็คอิน F  ใกลประตูทางเขาหมายเลข 3  โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวก ในเร่ืองของเอกสารของทาน ขอแนะนํา ถาตองการนําของเหลวข้ึนเคร่ืองใส 

 

กระเป�าถือติดตัวจะตองบรรจุในบรรจุภัณฑ และมีปริมาณไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน (รวมกัน 

ไมเกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑดังกลาว ควรใสในถุงที่โปรงใสและสามารถเปด-ปดไดดวย ใหนําถุง
ข้ึนไปเพียงใบเดียวเทาน้ัน การนําผลิตภัณฑของสดท่ีทําจากสัตวไมวาเน้ือหมู เน้ือวัว ผัก ผลไม
สด ไมอนุญาต ใหนําเขาประเทศเพ่ือป�องกันโรคตางๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตองเสีย
คาปรับ 

     

วันที่สองของการเดินทาง    ทุงดอกหญา แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค  - สวน
สมไรเมล็ด  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา   

02.35-03.25 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C 
เปนสายการบินโลวคอสอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใสนา
ประทับใจ พรอมท้ังภาพลักษณที่ดี โดยมีพรีเซ็นเตอรเปนดาราช่ือดังของเกาหลี สายการบินเจจู
เปนสายการบินช้ันนําที่พัฒนาไดอยางรวดเร็วที่สุดในประเทศเกาหลีใต หลังจากการกอต้ังเมื่อป 
2005 ไดขยายตัวอยางรวดเร็วโดยการปรับปรุงราคาใหมีความยุติธรรมแกลูกคาตามคํา
เรียกรอง และยังไดมีการปฏิรูปธุรกิจทางกา บินอยางตอเน่ืองอีกดวย สายการบินเจจูไดทําให



 

 

การทองเที่ยวเปนท่ีแพรหลายจนประสบความสําเร็จ ซ่ึงกอนหนาน้ันไมเคยนําวิธีเหลาน้ีมาปฏิบัติ 
จนทําใหประเทศเกาหลีใตกลายเปนประเทศทองเท่ียวได มีเสนทางบินมากกวา 67 แหงในเมือง
สําคัญ ๆ เคร่ืองบิน B737-800ของสายการบินเจจู ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก ‘ในดานความ 
ปลอดภัย’และ‘สมรรถภาพ’เปนเคร่ืองบินที่ใชมากที่สุดและมีช่ือเสียงในตางประเทศ 

 

09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เปนทาอากาศยานที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ของเกาหลี
ใต รองจากทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ไดถูกจัดอันดับจาก OAG วามีไฟลทหรือการจราจร
บนทองฟ�าเยอะท่ีสุดในโลก กอต้ังเมื่อป พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของทานใหเร็วข้ึน 2 
ช่ัวโมง เพ่ือใหตรงกับเวลาทองถ่ินของประเทศเกาหลี) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร พาทานเดินทางสู เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ท่ีองคการ UNESCO ใหรางวัลเกาะเชจู
เปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยทางธรรมชาติแหงใหมของโลก (THE WORLD’S NEW 7 
WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเปนเกาะที่เกิดใหมจากภูเขาไฟที่ดับแลว 

พาทุกทานเดินทางสู ทุงดอกหญา แซ พยอล โอรึม เปนภูเขาไฟที่
มีช่ือเสียงอีกแหงหน่ึงของ                  เกาะเชจู เปนสถานท่ี
มองเห็นดาวประจําเมืองท่ีเปลงประกายสวยงามบนทองฟ�ายาม
พลบค่ําและเปนรูจักกันอยางแพรหลายในรายการช่ือดังอยาง 
Hyori's Home Stay ทุกทานสามารถข้ึนมาสัมผัสบรรยากาศ
อันสดใส ชมพระอาทิตยกันบนภูเขาไฟแหงน้ี ขอแนะนําวาหาม
พลาดเด็ดขาดๆ นอกจากน้ีสถานที่แหงน้ีเปนที่จัดเทศกาล Jeju 

Fire Festival จะมีข้ึนที่บริเวณเนินเขา โดยจะจัดในชวงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธไป
จนถึงตนเดือนมีนาคมของทุกป ท่ีน่ีจะมีการจุดไฟอยางย่ิงใหญ เพ่ือเปนการตอนรับฤดูเก่ียวเก็บ
และยังเปนการอวยพรใหมีสุขภาพดีอีกดวย ซ่ึ เพ่ือทําการเตรียมพ้ืนที่ในการปลูกพืชสําหรับฤดู
เก็บเก่ียวถัดไป (หมายเหตุไมไดพาไปชมงานเทศกาล) 
อาหารกลางวันพรอมเสริฟดวยเมนู จิมดัก ไกอบซีอ๊ิว เปนเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองด้ังเดิม จิม
ดักจานใหญน้ีประกอบไปดวย ไกช้ินโต   วุนเสนเกาหลีน้ีมีลักษณะเปนเสนแบนใหญๆทําจากมัน
ฝร่ังทําใหเหนียวนุมเปนพิเศษผัดคลุกเคลากับซอสสูตรเฉพาะเสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ  การ
รับประทานใชกรรไกรตัดเสนและไกฉับๆใหเปนช้ินเล็กพอดีคํา รับรองตองติดใจ 



 

 

พาทานเดินทางสู พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนท่ี
ไดรับของขวัญจากธรรมชาติ ทําใหเปนท่ีปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่
สงผลิตภัณฑชาเขียวสงออกไปขายทั่วโลก เปนสถานที่จัดแสดง
ประวัติและวัฒนธรรมการชงชา   อันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ
แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเชน ชาเขียวคุณภาพเย่ียมเหมาะ
สําหรับซ้ือเปนของฝาก มีคุกก้ีชาเขียว ซุปชาเขียว แผนมาสกหนา

ชาเขียว และแชมพู เปนตน ภายในยังมีคาเฟ�ที่จําหนายชาเขียว ทั้งรอนและเย็น ไอศกรีม ชา
เขียว และโรลชาเขียวท่ีคุณไมควรพลาด ภายในยังประกอบ                 
ไปดวย หอชมวิวซ่ึงนักทองเท่ียวจะไดสัมผัสกับภาพบรรยากาศของ
ไรชาเขียวท่ีใหญที่สุด     ในเกาหลีใตรวมท้ังถายภาพที่ระลึกกับ
ถวยชา ซ่ึงเปนสัญลักษณของไรชาเขียวที่น่ี 

จากน้ันพาทานสู สวนสมไรเมล็ด (ORANGE FARM) ความ
มหัศจรรยที่ธรรมชาติสรางสรรค เกาะเชจูเปนที่เดียวในเกาหลีที่

สามารถปลูกสมไดดีและอรอยที่สุดในประเทศ สมบนเกาะเจจู                 มีรูปรางแปลกตาท่ี
มีช่ือวา ฮัลลาบง เหตุผลท่ีเรียกช่ือสมน้ีวา ฮัลลาบง เพราะปลูกกันมาก               ที่ภูเขาฮัลลา
ซานซึ่งเปนเขตท่ีอบอุนที่สุดของเกาหลี ฮัลลาบงเปนสมที่เปลือกหนา มีรสหวานอรอย ทําให
ไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีและเปนสินคาสงออกตางประเทศอีกดวย นอกจากน้ี
สวนสมยังเปนสถานที่ถายทําซีร่ีสเกาหลีช่ือดังหลายเร่ือง อาทิเชน MY GIRL (รักหมดใจยัย
กะลอน) 

พาทานเดินทางสู ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เปนภูเขาไฟท่ีสวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู 
สามารถชมวิวทองทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแกงกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริม
ทะเล ชายหาดท่ีน่ีจะไมไดเปนทรายสีขาวแตกลับเปนหินสีดํา น้ําทะเลสีดําแปลกตา เปนจุดดําน้ํา
ยอดนิยมของกลุมแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมีชองที่ทหารญ่ีปุ�นบังคับใหคนเกาหลีขุดเจาะไว
ต้ังแตสมัยสงครามโลก  เพ่ือเอาไวจอดเรือแอบซอนไวสําหรับทําลายเรือของอเมริกา โดยทําเปน
เรือติดระเบิดแลวพุงชนแบบพลีชีพ กอนน้ีเปดใหเขาชม แตมีเหตุการณเคยดินถลมลงมาเลยปด
ไมใหเขาชมอีกเลย และยังเคยเปนสถานท่ีถายทําเร่ือง "แดจังกึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ ละคร
โทรทัศนยอดนิยมของเกาหลีใต สําหรับใครที่ช่ืนชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงตองฟนกับ



 

 

หอยเป�าฮื้อสุดขึ้นช่ือ ที่อาชีพแฮนยอหรือนักประดาน้ําหญิงวัยชรา งมข้ึนมาขาpกันอยูริมชายฝم�ง 
สด อรอยอยาบอกใครเชียว 

จากน้ันพาทานแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา 
(SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) วัดแหงน้ีต้ังอยูบน
เขาซันบังหันหนาออกสูทะเล  ระหวางทางข้ึนทานจะไดยินเสียง
พระสวดมนต ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองคใหญซ่ึง
เปนพระ ประธานที่มีความศักด์ิสิทธิ์และเปนท่ีเล่ือมใสของ
ชาวบานบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใตที่นับถือศาสนาพุทธ  และ

รูปปم�นเจาแมกวนอิมซ่ึงหันหนาออกสูทะเล นอกจากน้ันยังมีรูปปم�นพระสังกัจจายน ซึ่งหากไดลูบ
พุงก็จะร่ํารวยเงินทอง ทานจะไดพบกับวิถีการทําบุญของชาวเกาหลีใตที่แตกตางกับวัฒนธรรม
ไทย โดยนิยมถวายขาวสารเพ่ือเปนอาหารสําหรับพระสงฆเพ่ือความอุดมสมบูรณ ถวายเทียน
เพ่ือเปน   แสงสวางแหงชีวิต นอกจากน้ันท่ีวัดแหงน้ีทานยังจะไดช่ืนชมกับวิวทะเลท่ีสวยงามของ
แหลมมังกรที่ย่ืนออกมาสูมหาสมุทร 

อาหารเย็นพรอมเสริฟดวยเมนู ซัมกย็อบซัล  เปนอาหารท่ีเปนท่ีนิยมของชาวเกาหลี  โดยการนํา
หมูสามช้ันไปยางบนแผนโลหะที่ถูกเผาจนรอน   ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟพรอมกับเคร่ืองเคียงตางๆ 
ไดแก กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั่นบางๆ พริกไทยป�น เกลือ และน้ํามันงา ถึงแมวาซัมกยอบซัล
จะมีการเตรียมการท่ีสุดแสนจะธรรมดา คือไมไดมีการหมักหรือมีสวนผสมที่หลากหลาย แตวา
ถาพูดถึงรสชาติแลว นับวาพลาดไมไดเลย 

จากน้ันพาทุกทานเเขาพักท่ี Sea & Hotel  หรือเทียบเทา   

 

วันที่สามของการเดินทาง  รานน้ํามันสน  - ทุงดอกหญาสีชมพู –หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ -
ซอฟจิโกจิ - ยอดเขาซองซาน อิลจูบง - หาดวอลจองรี 

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป 
ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ      (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไม
แตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใสกับขาว) ท่ีนอยกวาเทาน้ัน 
แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตลตะวันตกกันมากข้ึน 



 

 

จากน้ันพาทานเดินทางตอที่ รานคาสมุนไพรสนเข็มแดง มหศัจรรยแหง
ธรรมชาติผานผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาติโซล 
ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวยลดไขมันและน้ําตาลในกระแสเลือด 
ป�องกันการเกิดเสนเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถลางสารพิษใน
รางกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี ซ่ึงกําลัง

เปนส่ิงท่ีไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเปนอยางมาก 

พาทุกทานเดินทางชม ทุงดอกหญาสีชมพู พิงคมูลล่ี ณตอนน้ี
กําลังเปนท่ีถายรูปยอดนิยมแหงใหมของคนเกาหลี บรรยากาศสุด
แสนโรแมนติกบนเกาะเชจู สีของดอกพิงคมูลล้ีสีจะสวยนุมดูชมพู
ออนละมุนพรอมเรียงกันเบงบานอวดสีสันฉูดฉาดสวยงาม (โดย
ปกติดอกหญาสีชมพู พิงคมูลล่ีจะเร่ิมบานประมาณชวงกลางเดือน
กันยายน - พฤศจิกายน แตทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศ ณ วัน
เดินทาง ) ทามกลางอากาศท่ีเย็นสบายและทัศนียภาพที่สวยงาม

ชวนใหทุกทานไดเก็บรูปความประทับใจเปนความทรงจํา 

 

จากน้ันพาทานเย่ียมชม หมูบานวัฒนธรรม "ซองอึบ" 
(SONGEUB FOLK VILLAGE) หมูบานแหงน้ีไมใชเปนแค
หมูบานนิทรรศการธรรมดา แตยังเปนหมูบานโบราณอายุมากกวา 
300 ป ที่ยังมีชาวบานอาศัยอยูจริง เอกลักษณของการสรางบาน
ท่ีน่ีคือจะใชดินเหนียว ผสมกับมูลมา เปนตัวยึดกอนหินและกอน
อิฐเขาดวยกันเปนโครงสรางของตัวบาน ถาทานเคยมาเที่ยว

เกาหลีใตแลวเคยเห็นไหตางๆที่อยูตามบานก็จะเดาไดวาเปนไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรือผักดอง
ของเกาหลี แตสําหรับที่เกาะน้ีน้ัน ไหท่ีวางเรียงรายกันอยูตามบานเรือนท่ีน่ีจะเปนไหสําหรับหมัก 
"โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอรร่ี ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแหงน้ี โดยชาวบานจะนําผลเบอรร่ีป�ามาใส
ลงไปในไหพรอมกับน้ําผึ้ง และหมักไวสามป กอนที่จะนํามารับประทานได รสชาติหวานอม
เปร้ียว และในสมัยกอนเคยถูกใชในการรักษาคนป�วย  ปจจุบันน้ีกลายเปนสินคาท่ีผูมาเยี่ยม
เยือนมักจะซ้ือกลับไปรับประทาน และซื้อเพ่ือเปนของฝาก 



 

 

อาหารกลางวัน บริการทานดวย "แทจีพลูแบ็ก"  เปนการนําเน้ือหมูหมักกับเคร่ืองปรุงรสสูตร
พิเศษ กอนนําไปผัดคลุกเคลาพรอมน้ําซุป นักทองเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออก
หวานและเผ็ดเล็กนอย  เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เคร่ืองเคียงตาง และขาวสวยรอนๆ 
เปนอาหารพิเศษที่ขอแนะนํา 

จากน้ันพาทานชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เปนแหลมท่ีมีย่ืน
ออกสูทองทะเลสวยงามปลายสุดของแหลมมีประภาคารสีขาว 
มองดูสะดุดตา ซ่ึงเปนจุดชมวิวท่ีสวยงามสําหรับนักทองเท่ียวท่ี
เที่ยวท่ีแหลมน้ี และยังมีโขดหินรูปรางแปลกตาที่ใครๆตางเรียก
กันวา หินตา หินยาย และระหวางทางยังมีทุงหญากวางใหญที่มี
อาคาร หรือโบสถเกา ประดับตกแตงจนสวยงามที่ใครผานไปตอง
แวะเก็บภาพเสมอ นอกจากน้ันยังใชเปนฉากถายทําซีร่ียเกาหลี

อีกมากมายหลายเร่ือง สวนใครนิยมชมชอบการทานปลาหมึก ยานน้ีข้ึนช่ือปลาหมึกยางบนหิน
ภูเขาไฟ หอมชวนดึงดูดใหเขาไปล้ิมลองมากๆ 

จากน้ันนําทานชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN 
SUNRISE PEAK) เปนภูเขาไฟท่ีดับแล ปากปลองภูเขาไฟที่มี
ลักษณะเหมือนมงกุฎ เปนสถานที่โดงดังท่ีผูคนมาขอพรและชม
พระอาทิตยข้ึน เปนหน่ึงใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และ
ในจุดน้ีเรา           ยังสามารถด่ืมด่ํากับทองฟ�าและน้ําทะเลสี
คราม ทิวทัศนที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เปนสถานท่ีที่
นักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกยองให

เปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยใหมทางธรรมชาติของโลก ทานสามารถเดินข้ึนไปยังปากปลองภูเขา
ไฟที่ดับแลว ระหวางทางทานสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถายรูปจากมุมสูง แตละจุดชมวิวที่
ทานแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศนและบรรยากาศท่ีแตกตางกัน เม่ือข้ึนไปถึงดานบนสุดของ
ปากปลองภูเขาไฟทานจะไดสัมผัสกับอากาศบริสุทธ์ิ และทัศนียภาพที่สวยงามอยางแนนอน 

จากน้ันพาทุกทานเดินทางสู ชายหาด วอลจองรี (WOLJEONGRI BEACH) เปน 1 ใน 5 ชาด
หาดที่มีช่ือเสียงบนเกาะเชจู หาดทรายสีทองกับน้ําทะเลสีฟ�าใสที่สะทอนแสงอาทิตยใหเห็น
ประกายระยิบระยับน้ันดูกลมกลืนกันอยางสวยงาม  เปนชายหาดที่ผูคนเดินทางมาเท่ียวพักผอน



 

 

ในชวงฤดูรอน บริเวณรอบชายหาดมีรานกาแฟ คาเฟ� รานอาหาร นารักกับบรรยากาศผอน
คลายสบายๆ ใหทุกทานไดมาสัมผัส แตเพ่ือความไมตกเทรนดตองมาถายรูปกับเกาอ้ีหลากสีสัน 
ท่ีต้ังรอวัยรุน หนุมสาวใหถายรูปแนว ฮิปสเตอรกันมากมาย 

อาหารเย็นพรอมเสริฟดวยเมนู ซีฟู�ดน่ึง เมนูปم�งยางประกอบไปดวยหอย และ กุง เกาะเชจูข้ึนช่ือ
ดวยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุกทานไดลิ้มความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพรอมขาวสวย
และเคร่ืองเคียงตางๆ  

จากน้ันพาทุกทานเเขาพักท่ี Sea & Hotel  หรือเทียบเทา   

 

วันที่ส่ีของการเดินทาง    ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - รานคาสมุนไพร +รานละลาย
เงินวอน  - ศูนยเคร่ืองสําอาง  -  

                                ศูนยโสม  - ล็อตเต ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวนเมืองเชจู  - กรุงเทพ  
รับประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป 
ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไม
แตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใสกับขาว) ท่ีนอยกวาเทาน้ัน 
แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตลตะวันตกกันมากข้ึน 

จากน้ันพาทุกทานชม  ยงดูอัมร็อค โขดหินมังกร (YONGDUAM 
ROCK) และ สะพานขามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) 
ยงดูอัมร็อคท่ีมีลักษณะคลายกับหัวมังกร อีกหน่ึงในมนตเสนหทาง
ธรรมชาติของเกาะเจจู ซ่ึงถือกันวาถาหากใครไมไดมาเยือน ยงดู
อัมร็อค เพ่ือมาดูโขดหินมังกร ก็ถือวายังมาไมถึงเกาะเจจู โขดหิน
มังกรแหงน้ีเกิดข้ึนจากการกัดกรอนของคลื่นลมทะเล ทําใหมีรูปทรง

ลักษณะเหมือนหัวมังกร กําลังอาปากสงเสียงรองคํารามและพยายามท่ีจะผุดข้ึนจากทองทะเล 
เพ่ือข้ึนสูทองฟ�า เปนประติมากรรมที่ธรรมชาติไดสรางสรรคมา สถานที่แหงน้ีเปนที่สนใจของ
นักทองเท่ียวเกาหลีเปนอยางมาก และยังสามารถเดินไปเยี่ยมชมสะพานขามทะเลยงยอนเพ่ือ
ชมวิวธารลาวาที่ตอนน้ีกลายเปนธารน้ําทะเลท่ีมีสีสวยงามแปลกตาอีกดวย 



 

 

จากน้ันนําทานชม รานสมุนไพร (Korea Herb) ใหมลาสุดของ
เกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบรอยแลว เปนสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  
(ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรสเปร้ียว ดีสําหรับ
บุคคลท่ี นิยมด่ืมเหลา ชา กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะชวย
ในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของตับ  

หรือไต ชวยใหตับหรือไตของทานแข็งแรงข้ึน ซ่ึงยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเอง 

จากน้ันพาทานเดินทางสู ศูนยรวมเคร่ืองสําอางค  (COSMETIC 
SHOP) ประเภทเวชสําอางคท่ีหมอศัลยกรรมเกาหลีรวมออกแบบ
มากมาย มีผลิตภัณฑตางๆ ท่ีเหมาะกับผูที่มีปญหาผิวหนา ไมวาจะ
เปนสิว มีร้ิวรอย ฝ�า กระ จุดดางดําใบหนาหมองคลํ้า อยากผิวขาว
สวางใส ไรร้ิวรอย แตงหนาเบาๆโชวผิวแบบสาวเกาหลี โดยไมตอง

ศัลยกรรม                                                                                                              
อาหารกลางวันพรอมเสริฟดวยเมนู พลุโกกิ สวนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักช้ินบาง ๆ ผักตาง ๆ 
เชน กะหลํ่าปลี ฟกทองออน ถ่ัวงอก แครอท เห็ดและวุนเสนมาตมรวมกัน โดยสามารถทานได
ท้ังแบบแหงและน้ํา เคร่ืองเคียงตาง ๆ คือ ถ่ัวงอกดอง วุนเสนปรุงรสสาหราย กิมจิ เสริฟพรอม
กับขาวสวยรอนๆ ทานจะอ่ิมอรอยกับเมนูอาหารน้ีอยางแนนอน 

จากน้ันนําทานสู ศูนยโสม (Ginseng Center) ศูนยโสมแหงน้ี
รัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่อายุ 6 ป ซ่ึงถือวาเปนโสมที่มี
คุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจาหนาท่ีใหความรูเก่ียวกับโสมพรอม
อธิบายคุณสมบัติและผลิตภัณฑที่ผลิตจากโสม ใหทานไดเลือกซ้ือโสม

ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูก กลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ 

จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษี ลอตเต ดิวต้ีฟรี (LOTTE 
DUTY FREE SHOP) ที่น่ีมีสินคาช้ันนําปลอดภาษีใหทานเลือกซ้ือ
มากมายกวา 500 ชนิด  น้ําหอม เส้ือผา เคร่ืองสําอางค กระเป�า 
นาฬิกา เคร่ืองประดับ 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�งสินคาทองถ่ิน ช่ือดัง บนเกาะเชจู อาทิ
เส้ือผา รองเทา กระเป�า เคร่ืองสําอางค เคร่ืองประดับ NEW 
BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณชอปปم�งที่เราใจ
ท่ีสุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไวบนเกาะ ในสไตลบรรยากาศ
ทะเลใต 

 

 

21:30-22.30 น. เหินฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เท่ียวบินที่ 7C 
พรอมความประทับใจ เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ  

**กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ินและขอสงวนสิทธ์ิที่
จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***           
ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจราจรติดขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีตางๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเหนือการควบคุม
ของบริษัท และเจาหนาท่ี ท่ีจะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเท่ียวที่ระบุในโปรแกรม       
ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆทั้งส้ิน คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และ
คาใชจายท่ีลูกคาและบริษัทจายไปแลว 

***เน่ืองจากทางแลนดเกาหลี ไดรับแจงเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลี
ใต  และจากสายการบิน เร่ืองผูแอบแฝงมาเปนนักทองเที่ยว แตไปดวยวัตถุประสงคอ่ืน เชน ไป
ทํางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังน้ันต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม HOT 
PROMOTION JEJU ทางแลนดเกาหลีจําเปนตองเก็บคาประกันเพ่ือใหลูกคาไป-กลับพรอม
กรุปเทาน้ัน เปนจํานวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกคาเปนนักทองเท่ียว
จริงๆ เดินทางทองเท่ียวพรอมกรุปและกลับพรอมกรุปตามโปรแกรมที่กําหนด สามารถขอรับ
เงินประกันน้ีคืนเต็มจํานวน ดังน้ันจึงใครขอความรวมมือจากลูกคาปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาว  



 

 

(ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินประกันกรณีลูกคาไมผานกองตรวจคนเขาเมือง หรือ กรมแรงงานท้ังที่
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)*** 

หากทานถูกเจาหนาที่ตม.เกาหลี กักตัวไมใหเดินทางเขาประเทศ คาใชจายที่เกิดขึ้นในระหวาง
ถูกกักตัวและสงตัวกลับประเทศไทย      ลูกคาจะตองเปนผูชําระเองท้ังหมด 

หมายเหตุ : ขอแจงใหทราบวา ทางคณะทัวรจะออกเดินทางทองเท่ียวหลังเวลาเคร่ืองลง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง ทางทัวรไมมีนโยบายใหคณะรอ ทานท่ีติดดานตรวจคนเขาเมือง หาก
สามารถผานเขาเมืองไดจะตองเดินทางไปพบกับคณะทัวรดวยตนเอง และไมสามารถเรียกรอง
คาเดินทางจากทัวรได เพ่ือความเปนระเบียบและคณะไดทองเที่ยวอยางเต็มเวลา ขออภัยใน
ความไมสะดวก 

 

อัตราคาบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใหญ 
เด็กไม
เสริม
เตียง 

พักเด่ียวเพ่ิม 

ตุลาคม : 1-4  
 11,800 

4,900.- 

ตุลาคม : 2-5  
 12,100 

ตุลาคม : 5-8 , 6-9 , 7-10 12,400 
ตุลาคม : 3-6 , 4-7 , 8-11 , 14-17, 15-18 , 27-30 , 
28-31 , 29-1 พ.ย.  12,700 
ตุลาคม : 9-12 , 13-16 , 16-19 , 19-22 , 20-23 , 
21-24 , 23-26 , 26-29 , 30-2 พ.ย.  
              31-3 พ.ย. 

13,000 

ตุลาคม : 12-15 , 17-20 , 18-21, 24-27 , 25-28 , 13,300 
ตุลาคม : 22-25 14,000 
ตุลาคม : 10-13 15,700 
ตุลาคม : 11-14 18,700 



 

 

เง่ือนไขการใหบริการกรณีสํารองที่น่ัง  
   1. ราคาโปรโมช่ันชําระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังไดรับ invoice 
      ราคาปกติชําระเงินมัดจํา***   ทานละ 5,000 บาท 1 วันหลังไดรับ invoice 
   2. สวนที่เหลือชําระเต็มจํานวนกอนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีท่ีไมชําระยอดเงินสวนที่
เหลือตามเวลาที่กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
ทานสละสิทธ์ิในการเดินทางกับทางบริษัท 
 
ราคาน้ีรวม 
-   คาต๋ัวเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพรอมคณะ  
-   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี   
-   คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
-   คาที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักหองละ 2-3 ทาน)  
-  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ / คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 20 กก. /1
ช้ิน 
-   คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธ์ิหัวหนาทัวรไมบินข้ึนไปพรอมกรุปทัวร) 
-   คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) (เอกสารขอเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 
ราคาน้ีไมรวม 
-   คาธรรมเนียมคนขับรถและไกดทองถ่ิน 800 บาท หรือ 25,000 วอน ตอทานตลอดท
ริป 

-   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 
รวมถึงคาอาหาร และ เคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการส่ังเพ่ิม กรุณา
ติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 
-   คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอรต 2) ใบประจําตัว
คนตางดาว 3) ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู 4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6) 
รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเดินทางเตรียมเอกสารและดําเนินการย่ืนวีซาดวยตนเองเทาน้ัน  
(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเอง
กอนจะย่ืนวีซา) 



 

 

-  คาอาหารที่ลูกคารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากท่ีโปรแกรมกําหนด หาก
ลูกคาไมสามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวรจัดให กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปสวนตัว
สํารองมาดวย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันข้ึนไป ยึดมัดจํา 
- ยกเลิกการเดินทางไมถึง 30  วัน ยึดเงินคาทัวรทั้งหมด 

(ราคาโปรโมช่ันไมสามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวันเดินทางและผูเดินทางไดใน
ทุกกรณี ) 
** ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเดินทางได*** 
กรุปท่ีเดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คา
ทัวรทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
-           จํานวนผูเดินทาง ข้ันต่ํา ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ข้ึนไป โดยบริษัทจะแจงใหทราบ
ลวงหนาอยางนอย 5 วันกอนการเดินทาง 
-           ราคาน้ีเปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
(นักทองเที่ยวตางประเทศชําระเพ่ิมทานละ 3,000 บาท) 
 -         เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
-           สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินท้ังไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
-           หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู
มีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว เทาน้ัน (หากหนังสือเดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําให
ไมสามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานท้ังจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก เดินทางแลว 



 

 

-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม 
และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก ความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 
-           ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เล่ือนวันหรือคืนเงิน 
-          การติดตอใดๆกับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมาย ฯลฯ ตองทําในวันทํา
การของบริษัทดังน้ี วันจันทร - วันศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว 
และวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ ถือวาเปนวันหยุดทําการของบริษัท 
-          มัคคุเทศก พนักงาน  ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งส้ิน เวนแตมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจขอบริษัทกํากับเทาน้ัน 
-           หากทานท่ีตองการออกต๋ัวภายในประเทศ อาทิเชนเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เพ่ือป�องกันปญหาเที่ยวบินลาชา เปล่ียนแปลงไฟลทบิน 
การยกเลิกไฟลทบิน เปล่ียนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไมได
แจงใหทราบลวงหนาซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและคืน
คาใชจายใหในทุกกรณี 
-           ถาลูกคาไมเขารานคาชอปปم�งตามท่ีโปรแกรมกําหนด ทางแลนดปรับเงินคาเขารานช็
อปรานละ 100,000 วอน หรือเปนเงินไทย3,500 บาท 
-           หองพัก (Double Bed // Twin Bed) เปน  ON REQUEST) ข้ึนอยูกับหองวาง 
ณ วันเขาพัก และโรงแรมที่เขาพัก ไมสามารถ CONFIRM ใหได 
-           ถาลูกคามีความประสงคขอแยกตัวจากทัวรหรือการทองเที่ยวกับคณะ ทางแลนด
ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ทาน 
-           ขอสงวนสิทธิ์การตัดหองพักสําหรับผูที่ไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใช
หองพักได 
-           ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาท่ีเดินทางทองเที่ยว และไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
-            เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับในเง่ือนไข ขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 

 
กรุณาอานเง่ือนไขการจองทัวรตามที่ระบุในรายการขางตน 
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาท่ีกอนทําการจอง 


