
 

 

รหัสทัวร TWT1902291 

ทัวรเกาหลี ฮอต โปร เชจู ตุลาคม 4วัน2คืน (7C)  
พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค - ชมดอกหญาสีชมพู พิงคมูลลี ่- วัดซันบังซา - โปรแกรมเพ่ิมเติม ฮัล
โหลคิตตี้ / โชวกายกรรม - รานน้ํามันสน  - หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ - ยอดเขา 
ซองซาน อิลจุลบง - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานขามทะเลยงยอน - รานคา
สมุนไพร+รานละลายเงินวอน - ศูนยเครื่องสําอาง - ศูนยโสม - ลอตเต ดิวตี้ฟรี 

 



 

 

วันแรกของการเดินทาง      พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบิน
สุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร 

22.00-23.30 น. คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้น
ผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หนา
เคานเตอรเช็คอิน F  ใกลประตูทางเขาหมายเลข 3  โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯคอยให
การตอนรับและอํานวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสาร 

ขอแนะนํา  ถาตองการนําของเหลวขึ้นเครื่องใสกระเป�าถือติดตัวจะตองบรรจุในบรรจุภัณฑ และ
มีปริมาณไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน (รวมกันไมเกิน 1 ลิตร) บรรจภุัณฑดังกลาว ควรใสในถุงที่
โปรงใสและสามารถเปด-ปดไดดวย ใหนําถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเทาน้ัน การนําผลิตภัณฑของสด
ที่ทําจากสัตวไมวาเน้ือหมู เน้ือวัว ผัก ผลไมสด ไมอนุญาต ใหนําเขาประเทศเพื่อป�องกันโรค
ตางๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตองเสียคาปรบั 

02.25-03.25 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JEJU AIR เท่ียวบินที่ 
7C2244 เปนสายการบินโลวคอสอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต สะดวกสบาย การดูแลเอาใจ
ใสนาประทับใจ พรอมทั้งภาพลักษณที่ดี โดยมีพรีเซ็นเตอรเปนดาราชื่อดังของเกาหลี สายการ
บินเจจูเปนสายการบินชั้นนําที่พัฒนาไดอยางรวดเร็วที่สุดในประเทศเกาหลีใต หลังจากการ
กอตั้งเม่ือป 2005 ไดขยายตัวอยางรวดเร็วโดยการปรบัปรุงราคาใหมีความยุติธรรมแกลูกคา
ตามคําเรียกรอง และยังไดมีการปฏริูปธุรกิจทางกา บินอยางตอเน่ืองอีกดวย สายการบินเจจูได
ทําใหการทองเท่ียวเปนที่แพรหลายจนประสบความสําเร็จ ซ่ึงกอนหนาน้ันไมเคยนําวิธีเหลาน้ีมา
ปฏิบัติ จนทําใหประเทศเกาหลีใตกลายเปนประเทศทองเท่ียวได มีเสนทางบินมากกวา 67 แหง
ในเมืองสําคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800ของสายการบินเจจู ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก ‘ใน
ดานความ ปลอดภัย’และ‘สมรรถภาพ’เปนเครื่องบินที่ใชมากที่สุดและมีช่ือเสียงในตางประเทศ 

 

วันที่สองของการเดินทาง พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค  - ชมดอกหญาสีชมพู พิงคมูลลี่  - วัดซันบัง
ซา  - โปรแกรมเพ่ิมเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชวกายกรรม 

09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เปนทาอากาศยานที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ของ
เกาหลีใต รองจากทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ไดถูกจัดอันดับจาก OAG วามีไฟลทหรือ



 

 

การจราจรบนทองฟ�าเยอะท่ีสุดในโลก กอต้ังเมื่อป พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของทานใหเร็ว
ขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อใหตรงกบัเวลาทองถิ่นของประเทศเกาหลี) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร พาทานเดินทางสู เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ท่ีองคการ UNESCO ใหรางวัลเกาะเชจู
เปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติแหงใหมของโลก (THE WORLD’S NEW 7 
WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเปนเกาะที่เกิดใหมจากภูเขาไฟท่ีดับแลว 

พาทานเดินทางสู พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ไดรับของขวัญจากธรรมชาติ 
ทําใหเปนที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ท่ีสงผลิตภัณฑชาเขียวสงออกไปขายท่ัวโลก เปนสถานที่จัด
แสดงประวตัิและวัฒนธรรมการชงชาอันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑแปรรูปจากชานานาชนิด 
อาทเิชน ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะสําหรับซื้อเปนของฝาก มีคุกกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผน
มาสกหนาชาเขียว และแชมพู เปนตน ภายในยังมีคาเฟ�ที่จําหนายชาเขียวทั้งรอนและเย็น ไอ
ศรีมชาเขียว และโรลชาเขียวท่ีคุณไมควรพลาด  ภายในยังประกอบไปดวย หอชมวิวซึ่ง
นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับภาพบรรยากาศของไรชาเขียวที่ใหญที่สุดในเกาหลีใต รวมท้ัง
ถายภาพที่ระลึกกับถวยชา ซึ่งเปนสัญลักษณของไรชาเขียวที่น่ี   

อาหารกลางวัน  พรอมเสริฟดวยเมนู จิมดัก ไกอบซีอ๊ิว เปนเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองดั้งเดิม 
จิมดักจานใหญนี้ประกอบไปดวย ไกชิน้โต วุนเสนเกาหลีน้ีมีลักษณะเปนเสนแบนใหญๆทําจาก
มันฝรั่งทําใหเหนียวนุมเปนพิเศษผัดคลุกเคลากับซอสสูตรเฉพาะ เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ  

การรบัประทานใชกรรไกรตดัเสนและไกฉับๆใหเปนชิ้นเล็กพอดีคํา 
รับรองตองติดใจ 

พาทุกทานเดินทางชม ทุงดอกหญาสีชมพู พิงคมลูลี่ (PINK MUHLY 
GRASS) ณ ตอนน้ีกําลังเปนที่ถายรูปยอดนิยมแหงใหมของคนเกาหลี 
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเชจู สีของดอกพิงคมูลล้ีสีจะสวย
นุมดูชมพูออนละมุนพรอมเรียงกันเบงบานอวดสีสันฉูดฉาดสวยงาม 

(โดยปกติดอกหญาสีชมพู พิงคมูลลี่จะเริ่มบานประมาณชวงกลางเดือนกันยายน - 
พฤศจิกายน แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง )ทามกลางอากาศที่เย็นสบาย
และทัศนียภาพที่สวยงามชวนใหทุกทานไดเก็บรูปความประทับใจเปนความทรงจํา 

 



 

 

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

สูทะเล นอกจากน้ันยังมีรูปปم�นพระสังกัจจายน ซึ่งหากไดลูบพุงก็จะรํ่ารวยเงินทอง ทานจะไดพบ
กับวถิีการทําบุญของชาวเกาหลีใตที่แตกตางกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายขาวสารเพ่ือเปน
อาหารสําหรับพระสงฆเพื่อความอุดมสมบูรณ ถวายเทียนเพ่ือเปนแสงสวางแหงชีวิต 
นอกจากนั้นที่วัดแหงน้ีทานยังจะไดชื่นชมกบัววิทะเลที่สวยงามของแหลมมังกรที่ยื่นออกมาสู
มหาสมุทร 

 

โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชวกายกรรม  
โปรแกรมเพิ่มเติม ชําระเพิ่ม 12,000 วอน  
 พาทานมุงหนาสู ฮัลโหลคิตตี้ (HELLO KITTY  JEJU 
ISLAND) เปนสถานที่จัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับคติตี้ หลากหลายเวอร
ชั่น  รวมท้ังสิ่งของเครื่องใชที่เปนคิตต้ีทั้งหมดรวบรวมไวที่น่ี พรอม
เร่ืองราวและประวัตคิวามเปนมา ภายในมีรานขายของที่ระลึกนารักๆ 
มากมายใหทานไดเลือกซื้อติดไมติดมือ เชน ที่คาดผม รม สมุด หมอน 

ตุกตา และช็อดโกแลต รับรองถกูใจสาวกของ Hello Kitty แนนอน อีกทั้งยัง คิตตี้คาเฟ� ซึ่งเปน
รานกาแฟตกแตงอยางนารักเหมาะสําหรับถายภาพ ภายในรานมีจําหนายเคกหลายรสชาติ  ไอ
ศรีมโยเกริต์ 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 ไปพรอมๆ
กัน  เชน โชวลอดหวง โชวน้ีนกักายกรรมจะหมุนตัวและแสดงทวงทา



 

 

กายกรรมตางๆ ดวยหวงที่หอยอยูกลางอากาศ  โชวกายกรรมกลางอากาศดวยผา นักแสดงจะ
เลนกายกรรม บิดตัวดวยทาทาง สงางามขณะหอยตัวอยูกลางอากาศดวยผาเพียงผืนเดียว เปน
ตน แตไฮไลทของโชวน้ี คือ มอเตอรไซคผาดโผนในพื้นท่ีจํากัด ท่ีเขาไปขับสวนทางกันอยูใน
ลูกโลก ซ่ึงสนุก ต่ืนเตนเราใจ เรียกเสียงปรบมือจากผูชมไดทั้งฮอล 
 
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 
 

วันที่สามของการเดินทาง รานน้ํามันสน  - หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  - ยอดเขา 
ซองซาน อิลจุลบง  - โปรแกรมเพ่ิมเตมิ : Rail Bike / Aqua Planet 

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป 
ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไม
แตกตางจากอาหารมือ้อ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงทีจ่ํานวนจาน (ใสกับขาว) ที่นอยกวาเทาน้ัน 
แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตลตะวันตกกันมากขึน้ 

จากน้ันพาทานเดินทางตอท่ี รานน้ํามันสนเข็มแดง มหัศจรรย
แหงธรรมชาติ ผานผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัย
แหงชาติโซล ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวยลดไขมันและน่ําตาล
ในกระแสเลือด ป�องกันการเกิดเสนเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถ
ลางสารพิษในรางกาย เพื่อเพิ่มภูมิตานทานและทําใหอายุยืนแบบ
ชาวเกาหลี ซ่ึงกําลังเปนสิ่งที่ไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลี
เปนอยางมาก และยังมีผลิตภัณฑตางๆที่ทําจากสนเข็มแดงซึ่งเปน
สินคายอดนิยมสําหรับคนเกาหลีและนักทองเที่ยว 

จากน้ันพาทานเยี่ยมชม หมูบานวัฒนธรรม "ซองอึบ" 
(SONGEUB FOLK VILLAGE) หมูบานแหงนี้ไมใชเปนแคหมูบาน
นิทรรศการธรรมดา แตยังเปนหมูบานโบราณอายุมากกวา 300 ป 



 

 

ที่ยังมีชาวบานอาศัยอยูจริง เอกลักษณของการสรางบานที่น่ีคือจะใชดินเหนียว ผสมกับมูลมา 
เปนตัวยึดกอนหินและกอนอิฐเขาดวยกันเปนโครงสรางของตัวบาน ถาทานเคยมาเท่ียวเกาหลีใต
แลวเคยเห็นไหตางๆท่ีอยูตามบานก็จะเดาไดวาเปนไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี 
แตสําหรับทีเ่กาะน้ีน้ัน ไหท่ีวางเรียงรายกันอยูตามบานเรือนท่ีน่ีจะเปนไหสําหรับหมัก "โอมีจา" 
หรือ แบล็คราสเบอรรี่ ท่ีจะมีเฉพาะบนเกาะแหงน้ี โดยชาวบานจะนําผลเบอร่ีป�ามาใสลงไปในไห
พรอมกับน้ําผึ้ง และหมักไวสามป กอนท่ีจะนํามารับประทานได รสชาดหวานอมเปรี้ยว และใน
สมัยกอนก็เคยถูกใชในการรกัษาคนป�วย  ปจจุบันน้ีก็เปนสินคาท่ีผูมาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลับไป
รับประทาน และซื้อเพื่อเปนของฝาก 

อาหารกลางวัน บริการทานดวย "แทจีพลูแบ็ก"  เปนการนําเน้ือหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตร
พิเศษ กอนนําไปผัดคลุกเคลาพรอมน้ําซุป นักทองเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออก
หวานและเผ็ดเล็กนอย  เมื่อสุกรับประทานกบั ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงตาง และขาวสวยรอนๆ 
เปนอาหารพิเศษที่ขอแนะนํา 

จากน้ันพาทานชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เปนแหลมท่ีมียื่นออกสู
ทองทะเลสวยงามปลายสุดของแหลมมีประภาคารสีขาว มองดูสะดุด
ตา ซึ่งเปนจุดชมวิวที่สวยงามสําหรับนักทองเที่ยวท่ีเท่ียวที่แหลมน้ี 
และยังมีโขดหินรูปรางแปลกตาท่ีใครๆตางเรียกกันวา หินตา หินยาย 
และระหวางทางยังมีทุงหญากวางใหญที่มีอาคาร หรือโบสถเกา 

ประดบัตกแตงจนสวยงามท่ีใครผานไปตองแวะเก็บภาพเสมอ 
นอกจากน้ันยังใชเปนฉากถายทําซีร่ียเกาหลีอีกมากมายหลายเร่ือง 
สวนใครนิยมชมชอบการทานปลาหมึก ยานน้ีขึ้นชื่อปลาหมึกยางบน
หินภูเขาไฟ หอมชวนดึงดูดใหเขาไปลิ้มลองมากๆ 

จากน้ันนําทานชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN 
ILCHULBONG ) เปนภูเขาไฟที่ดับแลว ปากปลองภูเขาไฟท่ีมี

ลกัษณะเหมือนมงกุฎ เปนสถานที่โดงดังที่ผูคนมาขอพรและชมพระอาทิตยขึ้น เปนหน่ึงใน 10 
สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายังสามารถดื่มด่ํากับทองฟ�าและน้ําทะเลสีคราม 
ทิวทัศนที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เปนสถานที่ท่ีนักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมา
สัมผัส จึงถูกยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยใหมทางธรรมชาติของโลก ทานสามารถเดินขึ้น



 

 

ไปยังปากปลองภูเขาไฟท่ีดับแลว ระหวางทางทานสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถายรูปจากมุม
สูง แตละจุดชมวิวที่ทานแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศนและบรรยากาศที่แตกตางกัน เมือขึ้น
ไปถึงดานบนสุดของปากปลองภูเขาไฟทานจะไดสัมผัสกับอากาศบรสิุทธิ์ และทัศนียภาพที่
สวยงามอยางแนนอน หมายเหตุ: สําหรับทานที่ตองการขึ้นปากปลองภูเขาไฟ สามารถชําระคา
ตั๋วดวยตนเอง ณ จุดทางขึ้นเขา 

โปรแกรมเพิ่มเติม : Rail Bike / Aqua Planet 

โปรแกรมเพิ่มเติม ชําระเพิม่ 12,000 won 
 จากน้ันพาทุกทานเดินทาง ปم�นจักรยานเรียลไบท (RAIL 
BIKE JEJU) เปนแหลงทองเที่ยวรูปแบบใหมนั บไดวาเปนสถานที่
พักผอนและออกกําลังกาย Rail Bike คือการปم�นจักรยานบนราง
รถไฟ เปนรถจักรยาน 4 ลอที่ตองใชคนปم�นตัง้แต 2-4 คน เพราะมี
มอเตอรไฟฟ�าชวยในการขับเคลื่อน ทําใหเหน่ือยเกินไป สําหรับการ
ปم�นจักรยาน Rail Bikeใชระยะเวลาประมาณ 30 นาที ทุกคนจะ
เร่ิมสตารทออกจากจุดเดียวกัน จากนั้นเจาหนาที่จะปลอยใหปم�น
จักรยานไปทีละคัน โดยใหมีระยะหางกันประมาณ 20 เมตร 
ระหวางเสนทางทุกทานสามารถชมธรรมชาติที่เต็มไปดวยตนไมและ
ดอกไมนานาชนิด 

โปรแกรมเพิ่มเติม ชําระเพิ่ม 20,000 won 
 จากน้ันพาทานเขาชม พิพิธภัณฑสัตวน้ํา (HANWHA 
AQUA PLANET JEJU)  หรือ อควาเรียมที่ใหญที่สุดในเกาหลีใต

และมีตูปลาใหญที่สุดในเอเชีย เปนสถานที่อีกหน่ึงแหงที่ไมควรพลาดเม่ือไดมาเยือนเกาะเชจู 
เพราะท่ีน่ีเปนทั่งศนูยกลางการเรียนรูทางทะเล ความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและมีสิ่งมีชีวิตใตทะเล
ที่จัดแสดงไดนาสนใจและสวยงาม มีตูปลาจํานวนมากตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญทหึมา
อลังการชวนตื่นตาต่ืนใจในโลกใตทองทะเล ชมการใหอาหารนกเพนกวินตัวนอย ที่ตางกรูกนัมา
รับอาหารอยางคึกคกั และปลากระเบนวายขามหัวไปมาทําใหคุณและครอบครัวหลงรกัทอง
ทะเลโดยไมรูตัว 



 

 

อาหารเย็น พรอมเสริฟทุกทานดวยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเปนการนําผัก
หลากหลายชนิด เห็ดตางๆ โอเดง เบคอนหมูรวมกันไวในหมอ และจะเติมดวยนํ้าซุปรอนๆ สูตร
เฉพาะของแตละราน แลวตมจนเดือด กอนจะเร่ิมรับประทาน ก็จะนําอุดงลงตมอีกครั้ง จะทาน
พรอมกับขาวสวย หรืออุดงก็ได เมนูชาบูชาบู ถือไดวาเปนรายการอาหารที่ขาดไมไดใน
โปรแกรมทัวรเกาหลี เพราะรสชาติของน้ําซุป ผักตางๆในหมอ ทําใหเปนที่ช่ืนชอบของหลาย
ทาน หากทานใดทานรสจัดหนอย ก็สามารถขอน้ําจิ้มเกาหลี เติมเพ่ิมรสชาติ 

นําเขาพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเทา 
 

วันที่สีข่องการเดินทาง ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานขามทะเลยงยอน  - 
รานคาสมุนไพร+รานละลายเงินวอน  - ศูนยเครื่องสําอาง  - ศูนยโสม  - 
ลอตเต ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวนเมืองเชจู 

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป 
ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไม

แตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใส
กับขาว) ที่นอยกวาเทานั้น แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทาน
อาหารสไตลตะวันตกกนัมากขึ้น 

จากน้ันพาทุกทานชม  ยงดูอัมร็อค โขดหินมังกร 
(YONGDUAM ROCK) และ สะพานขามทะเลยงยอน 
(YONGYEON BRIDGE) ยงดูอัมร็อคที่มีลักษณะคลายกบัหัว

มังกร อีกหน่ึงในมนตเสนหทางธรรมชาติของเกาะเจจู ซ่ึงถือกันวาถาหากใครไมไดมาเยือน ยงดู
อัมร็อค เพื่อมาดูโขดหินมังกร ก็ถือวายังมาไมถึงเกาะเจจู โขดหินมังกรแหงน้ีเกิดขึ้นจากการกัด
กรอนของคลื่นลมทะเล ทําใหมีรูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กําลังอาปากสงเสียงรองคําราม
และพยายามท่ีจะผุดขึ้นจากทองทะเล เพ่ือขึ้นสูทองฟ�า เปนประติมากรรมท่ีธรรมชาติได
สรางสรรคมา สถานที่แหงน้ีเปนที่สนใจของนักทองเท่ียวเกาหลีเปนอยางมาก และยังสามารถ
เดินไปเยีย่มชมสะพานขามทะเลยงยอนเพ่ือชมวิวธารลาวาท่ีตอนน้ีกลายเปนธารน้ําทะเลที่มีสี
สวยงามแปลกตาอีกดวย 



 

 

จากน้ันนําทานชม รานสมุนไพร (K0REA HERB) ใหมลาสุด
ของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบรอยแลว เปนสมุนไพรเมล็ด
ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรสเปรี้ยว 
ดีสําหรับบุคคลท่ี นิยมดื่มเหลา ชา กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอต
เก จะชวยในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมันท่ีสะสมอยูภายใน
ผนังของตับหรือไต ชวยใหตับหรือไตของทานแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังสงผล

ดีตอสุขภาพรางกายของทานเอง  รานละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ทีน่ี่มีขนม
พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเชน ขนมขาวพอง ช็อคโกแล็คสม สมอบแหง สมเคลือบช็อคโก
แล็ต ช็อคโกพาย สาหรายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใชในครวัเรือน ลูกบอลซักผา 
เครื่องใชไฟฟ�า  และยังมีชุดเครื่องนอนอันดบั1ของเกาหลี (SESA LIVING) ที่นุม นาสัมผัส 
พรอมกับการกันไรฝุ�นไดดีเยี่ยม ของฝากของที่ระลึกมีใหทานไดเลือกซื้อมากมาย พรอมทั้งมี
บริการบรรจุกลองตามเงื่อนไขของราน  

จากน้ันพาทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางค  
(COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสําอางคที่หมอศัลยกรรมเกาหลี
รวมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑตางๆ ท่ีเหมาะกับผูท่ีมีปญหา
ผิวหนา ไมวาจะเปนสิว มีริ้วรอย ฝ�า กระ จุดดางดําใบหนาหมองคลํ้า 
อยากผิวขาวสวางใส ไรริ้วรอย แตงหนาเบาๆโชวผิวแบบสาวเกาหลี 

โดยไมตองศัลยกรรม 

อาหารกลางวัน พรอมเสริฟดวยเมนู พลุโกกิ สวนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักชิ้นบาง ๆ ผักตาง 
ๆ เชน กะหลํ่าปลี ฟกทองออน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุน
เสนมาตมรวมกัน โดยสามารถทานไดทั้งแบบแหงและน้ํา 
เครื่องเคียงตาง ๆ คือ ถั่วงอกดอง วุนเสนปรุงรสสาหราย กิมจิ 
เสริฟพรอมกับขาวสวยรอนๆ ทานจะอ่ิมอรอยกับเมนูอาหารน้ี
อยางแนนอน 

จากน้ันนําทานสู ศูนยโสม (GINSENG CENTER) ศูนยโสมแหงน้ีรัฐบาลรับรองคุณภาพ
วาผลิตจากโสมท่ีอายุ 6 ป ซ่ึงถือวาเปนโสมท่ีมีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจาหนาที่้ใหความรู



 

 

เกี่ยวกับโสมพรอมอธิบายคุณภาพและผลิตภัณฑที่ผลิตจากโสม ใหทานไดเลือกซื้อโสมท่ีมี
คุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ 

จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษลีอตเต ดิวตี้ฟรี 
(LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่น่ีมีสินคาชั้นนําปลอดภาษีใหทาน
เลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนิด  น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอางค 
กระเป�า นาฬิกา เครื่องประดบั 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 ช่ือดัง บนเกาะเชจู อาทิเส้ือผา รองเทา กระเป�า 
เครื่องสําอางค เครื่องประดบั ABC Mart, LES MORE, Folder, 
Fila, NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, ART BOX, 
Evisu, Lacost, Skechers, ETUDE, SKINFOOD, 

INNISFREE, Fashion, Cosmetic สัมผัสประสบการณชอปปم�งที่เราใจท่ีสุดของคุณ เหมือน
ยกเมียงดงมาไวบนเกาะ ในสไตลบรรยากาศเกาะเชจู พรอมรานอาหาร รานกาแฟ รานคาเฟ� 
มากมาย 

21:30-22.30 น. เหินฟ�ากลบัสูประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เท่ียวบินที่ 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 ที่จะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผูเดินทาง
ไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆท้ังสิน้ คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และคาใชจาย 
ที่ลูกคาและบริษัทจายไปแลว 

***เน่ืองจากทางแลนดเกาหลี ไดรับแจงเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลี
ใต  และจากสายการบนิ เรื่องผูแอบแฝงมาเปนนักทองเที่ยว แตไปดวยวัตถปุระสงคอ่ืน เชน ไป
ทํางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังน้ันตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม HOT PRO JEJU 
IN OCTOBER ทางแลนดเกาหลีจําเปนตองเก็บคาประกันเพ่ือใหลูกคาไป-กลับพรอมกรุป
เทาน้ัน เปนจํานวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกคาเปนนักทองเที่ยวจริงๆ 
เดินทางทองเที่ยวพรอมกรุปและกลับพรอมกรุปตามโปรแกรมท่ีกําหนด สามารถขอรับเงิน
ประกันน้ีคืนเต็มจํานวน ดังน้ันจึงใครขอความรวมมือจากลูกคาปฏบิตัิตามเงื่อนไขดังกลาว  (ขอ
สงวนสทิธ์ิไมคืนเงินประกันกรณีลกูคาไมผานกองตรวจคนเขาเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งท่ี
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)*** 

หากทานถูกเจาหนาที่ตม.เกาหลี กักตัวไมใหเดินทางเขาประเทศ คาใชจายที่เกิดขึ้นในระหวาง
ถูกกกัตัวและสงตัวกลบัประเทศไทย      ลูกคาจะตองเปนผูชําระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจงใหทราบวา ทางคณะทัวรจะออกเดินทางทองเที่ยวหลังเวลาเครื่องลง
ประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวรไมมีนโยบายใหคณะรอ ทานที่ติดดานตรวจคนเขาเมือง หาก
สามารถผานเขาเมืองไดจะตองเดินทางไปพบกับคณะทัวรดวยตนเอง และไมสามารถเรียกรอง
คาเดินทางจากทัวรได เพ่ือความเปนระเบียบและคณะไดทองเที่ยวอยางเต็มเวลา ขออภัยใน
ความไมสะดวก 
 

 



 

 

 
***ราคาโปรโมช่ัน 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 
ราคาน้ีรวม 
-   คาต๋ัวเครือ่งบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพรอมคณะ  
-   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี   
-  คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
-   คาท่ีพกัระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักหองละ 2-3 ทาน)  

อัตราคาบรกิาร 

พีเรียตเดินทาง 
ผูใหญ / 
เด็กไมเสริมเตียง พักเด่ียวเพิ่ม ราคา
ปกต ิ

ราคา
โปรโมช่ัน 

ตุลาคม : 1-4 10,40
0.- 6,900.- 

4,900.- 

ตุลาคม : 2-5 , 5-8 , 6-9 , 7-10 , 8-11  10,50
0.- 7,000.- 

ตุลาคม : 3-6 , 4-7 , 9-12 , 13-16 , 14-17 , 15-18 , 
27-30 , 28-31 , 29-1 พ.ย. 

10,80
0.-  7,300.- 

ตุลาคม : 16-19 , 19-22 , 20-23 , 21-24 , 23-26 , 
26-29 , 30-2 พ.ย. , 31-3 พ.ย. 

11,00
0.- 7,500.- 

ตุลาคม : 17-20 , 18-21 , 24-27 , 25-28  11,20
0.- 7,700.- 

ตุลาคม : 22-25 12,00
0.- 8,500.- 



 

 

-  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ / คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 20 กก. /1
ชิ้น 
-   คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
              (ขอสงวนสิทธ์ิหัวหนาทัวรไมบินขึ้นไปพรอมกรุปทัวร) 
-   คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
ราคาน้ีไมรวม 
-   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 

- ยกเลกิกอนการเดินทาง 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 
(นักทองเที่ยวตางประเทศชําระเพิ่มทานละ 3,000 บาท) 
 -            เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
-           หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู
มีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียว เทาน้ัน (หากหนังสือเดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําให
ไมสามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น) 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ 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
เล่ือนวันหรือคนืเงิน 
-          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 
-           ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาท่ีเดินทางทองเท่ียว และไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
-            เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับในเงื่อนไข ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

 
กรุณาอานเงื่อนไขการจองทัวรตามที่ระบุในรายการขางตน  
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนทําการจอง 

 


