
 

 

รหัสทัวร TWT1902786 

ทัวรเกาหลี เชจู ซุปเปอร เซฟ กันยายน 4 วัน 2 คืน (7C) 
พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค   วัดซันบังซา   หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ 

โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตต้ี / โชวกายกรรม   รานน้ํามันสน 
ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง   โปรแกรมเพิ่มเติม : Rail Bike / Aqua Planet 
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานขามทะเลยงยอน 
รานคาสมุนไพร+รานละลายเงินวอน 

 



 

 

ขอ้แนะนาํ  ถา้ตอ้งการนาํของเหลวขึ�นเครื�องใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลลิิตรต่อชิ�น (รวมกนัไม่เกิน 
1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้นาํถุงขึ�นไปเพียงใบเดียวเท่านั�น การนาํผลิตภณัฑข์องสดที�ทาํจาก

สัตวไ์ม่ว่าเนื�อหมู เนื�อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ให้นาํเขา้ประเทศเพื�อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 

กําหนดการเดินทาง 1 – 30 กันยายน  2562  
โปรแกรมเดินทาง 

พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค -  วดัซันบังซา  -  โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชวกายกรรม - รานน้ํามันสน  - 
หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ  -  ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  -  โปรแกรมเพิ่มเติม : Rail Bike / Aqua Planet 

ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานขามทะเลยงยอน  -  รานคาสมุนไพร+รานละลายเงินวอน  - 
ศูนยเคร่ืองสําอาง  -   ศูนยโสม  -  ลอตเต ดิวต้ีฟรี  -  ดาวทาวนเมืองเชจู 

 
 

22.00-23.30 น. คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ บริเวณช้ัน 4 ชั้นผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน JEJU 
AIR (BOEING 737-800) หนาเคานเตอรเช็คอิน F  ใกลประตู
ทางเขาหมายเลข 3  โดยมีเจาหนาท่ีจากบริษัทฯคอยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสาร 

 
 
 
 
 

02.25-03.25 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 
7C2244 เปนสายการบินโลวคอสอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต สะดวกสบาย การดูแลเอาใจ

ใสนาประทับใจ พรอมทั้งภาพลักษณที่ดี โดยมีพรีเซ็นเตอรเปนดารา
ชื่อดังของเกาหลี สายการบินเจจูเปนสายการบินชั้นนําที่พัฒนาได
อยางรวดเร็วที่สุดในประเทศเกาหลีใต หลังจากการกอต้ังเมื่อป 
2005 ไดขยายตวัอยางรวดเร็วโดยการปรับปรงุราคาใหมคีวาม
ยุติธรรมแกลกูคาตามคําเรียกรอง และยังไดมีการปฏิรูปธุรกิจทางกา 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัที�สนามบินสุวรรณภมิู(�C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์



 

 

บินอยางตอเน่ืองอีกดวย สายการบินเจจูไดทําใหการทองเที่ยวเปนที่แพรหลายจนประสบ
ความสําเร็จ ซึง่กอนหนาน้ันไมเคยนําวิธีเหลาน้ีมาปฏิบัต ิ จนทําใหประเทศเกาหลีใตกลายเปน
ประเทศทองเท่ียวได มีเสนทางบินมากกวา 67 แหงในเมืองสําคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800
ของสายการบินเจจู ไดรับการยอมรบัจากทั่วโลก ‘ในดานความ ปลอดภัย’และ‘สมรรถภาพ’เปน
เครื่องบินที่ใชมากที่สุดและมีชื่อเสียงในตางประเทศ 

 
 

 09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจ ูเปนทาอากาศยานที่ใหญเปนอันดับที ่2 ของเกาหลี
ใต รองจากทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ไดถูกจดัอันดับจาก OAG วามีไฟลทหรือการจราจร
บนทองฟ�าเยอะที่สุดในโลก กอตัง้เมื่อป พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของทานใหเร็วขึ้น 2 
ชั่วโมง เพ่ือใหตรงกับเวลาทองถิ่นของประเทศเกาหลี) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร พาทานเดินทางสู เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ที่องคการ 
UNESCO ใหรางวลัเกาะเชจูเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยทาง
ธรรมชาติแหงใหมของโลก (THE WORLD’S NEW 7 
WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเปนเกาะท่ีเกิด
ใหมจากภูเขาไฟท่ีดับแลว 

พาทานเดินทางสู พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนที่
ไดรับของขวญัจากธรรมชาติ ทําใหเปนที่ปลูกชาเขยีวคุณภาพสูง ที่
สงผลิตภัณฑชาเขียวสงออกไปขายทั่วโลก เปนสถานที่จัดแสดง
ประวตัิและวัฒนธรรมการชงชาอันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑแปร
รูปจากชานานาชนิด อาทิเชน ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะสําหรับซื้อ
เปนของฝาก มคีุกกีช้าเขียว ซุปชาเขียว แผนมาสกหนาชาเขียว และ
แชมพู เปนตน ภายในยังมีคาเฟ�ท่ีจําหนายชาเขียวทั้งรอนและเย็น ไอ

ศรีมชาเขียว และโรลชาเขียวที่คุณไมควรพลาด  ภายในยังประกอบไปดวย หอชมวิวซึง่
นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับภาพบรรยากาศของไรชาเขียวที่ใหญที่สุดในเกาหลีใต รวมทั้ง
ถายภาพที่ระลึกกับถวยชา ซึ่งเปนสัญลักษณของไรชาเขียวที่น่ี 
อาหารกลางวัน  พรอมเสริฟดวยเมนู จมิดกั ไกอบซีอ๊ิว เปนเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองดั้งเดิม 
จิมดักจานใหญนีป้ระกอบไปดวย ไกชิ้นโต วุนเสนเกาหลีน้ีมีลักษณะเปนเสนแบนใหญๆทําจาก

วนัที�สองของการเดินทาง      พิพิธภณัฑช์าโอซลุลอค  - วดัซนับงัซา  - โปรแกรมเพิ�มเติม ฮลัโหลคิตตี� / โชวก์ายกรรม 



 

 

มันฝร่ังทําใหเหนียวนุมเปนพิเศษผัดคลุกเคลากับซอสสูตรเฉพาะ เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ  
การรบัประทานใชกรรไกรตดัเสนและไกฉับๆใหเปนชิ้นเล็กพอดีคํา รับรองตองติดใจ 

จากน้ันพาทานแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบงัโพมุนซา 
(SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) วดัแหงน้ีตั้งอยูบน
เขาซันบังหันหนาออกสูทะเล  ระหวางทางขึ้นทานจะไดยินเสียงพระ
สวดมนต ภายในวัดจะประดษิฐานพระพุทธรูปองคใหญซึ่งเปนพระ 
ประธานที่มีความศักด์ิสิทธิ์และเปนที่เลื่อมใสของชาวบานบนเกาะเชจู 
และชาวเกาหลีใตที่นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปم�นเจาแมกวนอิมซึง่หัน

หนาออกสูทะเล นอกจากน้ันยังมรีูปปم�นพระสังกัจจายน ซึ่งหากไดลูบพงุก็จะรํ่ารวยเงินทอง ทาน
จะไดพบกับวิถีการทําบุญของชาวเกาหลีใตทีแ่ตกตางกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขาวสาร
เพ่ือเปนอาหารสําหรับพระสงฆเพื่อความอุดมสมบรูณ ถวายเทียนเพ่ือเปนแสงสวางแหงชีวิต 
นอกจากน้ันที่วัดแหงน้ีทานยังจะไดชื่นชมกบัววิทะเลที่สวยงามของแหลมมังกรที่ยื่นออกมาสู
มหาสมุทร 
 
โปรแกรมเพ่ิมเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชวกายกรรม  

โปรแกรมเพ่ิมเติม ชําระเพิ่ม 12,000 วอน  
 พาทานมุงหนาสู ฮัลโหลคิตตี้ (HELLO KITTY  JEJU 
ISLAND) เปนสถานที่จัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับคติตี ้หลากหลาย
เวอรชั่น  รวมทั้งสิ่งของเครือ่งใชที่เปนคติตี้ทัง้หมดรวบรวมไวที่น่ี 
พรอมเร่ืองราวและประวัติความเปนมา ภายในมีรานขายของที่ระลึก
นารักๆ มากมายใหทานไดเลือกซื้อติดไมตดิมอื เชน ที่คาดผม รม 

สมุด หมอน ตุกตา และช็อดโกแลต รับรองถกูใจสาวกของ Hello Kitty แนนอน อีกทั้งยัง คติตี้
คาเฟ� ซึ่งเปนรานกาแฟตกแตงอยางนารกัเหมาะสําหรับถายภาพ ภายในรานมีจําหนายเคกหลาย
รสชาติ  ไอศรมีโยเกริต์ และกาแฟ รสชาติอรอยท่ีไมควรพลาด 

  
โปรแกรมเพ่ิมเติม ชําระเพิ่ม 12,000 วอน 
  จากน้ันพาทานเขาชม โชวกายกรรม (CIRCUS WORLD 
SHOW) การแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียว



 

 

และความยืดหยุนของรางกาย มีการแสดงหลากหลายชุด แตละการแสดงจะแตกตางกันไป เปน
ที่ต่ืนตาต่ืนใจของผูชม มีทั้ง แสง สี เสียง ทานจะไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และ
หวาดเสียว ไปพรอมๆกัน  เชน โชวลอดหวง โชวน้ีนักกายกรรมจะหมุนตัวและแสดงทวงทา
กายกรรมตางๆ ดวยหวงที่หอยอยูกลางอากาศ  โชวกายกรรมกลางอากาศดวยผา นักแสดงจะ
เลนกายกรรม บิดตัวดวยทาทาง สงางามขณะหอยตัวอยูกลางอากาศดวยผาเพียงผืนเดียว เปน
ตน แตไฮไลทของโชวน้ี คือ มอเตอรไซคผาดโผนในพื้นที่จํากัด ที่เขาไปขับสวนทางกันอยูใน
ลกูโลก ซึ่งสนุก ตืน่เตนเราใจ เรียกเสียงปรบมอืจากผูชมไดทั้งฮอล 
อาหารเย็น  พรอมเสริฟดวยเมนู ซมักย็อบซลั  เปนอาหารที่เปนที่นิยมของชาวเกาหลี  โดยการ
นําหมูสามชั้นไปยางงบนแผนโลหะท่ีถูกเผาจนรอน   ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟพรอมกับเครื่องเคียง
ตางๆ ไดแก กมิจิ พริกเขียว กระเทียมหั่นบางๆ พริกไทยป�น เกลือ และน้ํามันงา ถงึแมวาซมัก
ยอบซัลจะมีการเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือไมไดมีการหมักหรือมีสวนผสมที่หลากหลาย 
แตวาถาพูดถึงรสชาติแลว นับวาพลาดไมไดเลย 
 
นําเขาพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเทา 
 
 
 
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป 
ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไม

แตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใส
กับขาว) ที่นอยกวาเทาน้ัน แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหาร
สไตลตะวันตกกันมากขึ้น 

จากน้ันพาทานเดินทางตอท่ี รานนํ้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรยแหง
ธรรมชาติ ผานผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาติโซล 
ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวยลดไขมันและน่ําตาลในกระแสเลือด 

ป�องกันการเกิดเสนเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถลางสารพิษในรางกาย เพื่อเพิ่มภูมิตานทาน
และทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกําลังเปนสิ่งที่ไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเปน

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



 

 

อยางมาก และยังมีผลิตภัณฑตางๆที่ทําจากสนเข็มแดงซึ่งเปนสินคายอดนิยมสําหรับคนเกาหลี
และนักทองเที่ยว 
 

จากน้ันพาทานเยี่ยมชม หมูบานวัฒนธรรม "ซองอึบ" 
(SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู บ านแห ง น้ี ไม ใช เป นแค
หมูบานนิทรรศการธรรมดา แตยังเปนหมูบานโบราณอายุมากกวา 
300 ป ที่ยังมีชาวบานอาศัยอยูจริง เอกลักษณของการสรางบาน
ที่น่ีคือจะใชดินเหนียว ผสมกับมูลมา เปนตัวยึดกอนหินและกอนอิฐ
เขาดวยกันเปนโครงสรางของตัวบาน ถาทานเคยมาเที่ยวเกาหลีใต

แลวเคยเห็นไหตางๆที่อยูตามบานก็จะเดาไดวาเปนไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี 
แตสําหรับที่เกาะน้ีน้ัน ไหที่วางเรียงรายกันอยูตามบานเรือนที่น่ีจะเปนไหสําหรับหมัก "โอมีจา" 
หรือ แบลค็ราสเบอรรี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแหงน้ี โดยชาวบานจะนําผลเบอรี่ป�ามาใสลงไปในไห
พรอมกับน้ําผึ้ง และหมักไวสามป กอนที่จะนํามารับประทานได รสชาดหวานอมเปรี้ยว และใน
สมัยกอนก็เคยถูกใชในการรักษาคนป�วย  ปจจุบันน้ีก็เปนสินคาท่ีผูมาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลับไป
รับประทาน และซื้อเพื่อเปนของฝาก 

 
อาหารกลางวัน บริการทานดวย "แทจีพลูแบ็ก"  เปนการนําเน้ือหมูหมักกับเครื่องปรุงรส

สูตรพิเศษ กอนนําไปผัดคลุกเคลาพรอมน้ําซุป นักทองเท่ียวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออก
หวานและเผ็ดเล็กนอย  เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงตาง และขาวสวยรอนๆ 
เปนอาหารพิเศษที่ขอแนะนํา 

 
จ าก น้ั น นํ าท าน ช ม  ย อ ด เข า  ซ อ งซ าน  อิ ล จุ ล บ ง 

(SEONGSAN ILCHULBONG ) เปนภู เขาไฟที่ดับแลว ปาก
ปลองภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ เปนสถานที่โดงดังที่ผูคนมา
ขอพรและชมพระอาทิตยขึ้น เปนหน่ึงใน 10 สถานที่สวยงามใน
เกาะเชจู และในจุดน้ีเรายังสามารถดื่มดํ่ากับทองฟ�าและน้ําทะเลสี
คราม ทิวทัศนที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เปนสถานที่ที่
นักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกยองใหเปน 1 



 

 

ใน 7 สิ่งมหัศจรรยใหมทางธรรมชาติของโลก ทานสามารถเดินขึ้นไปยังปากปลองภูเขาไฟที่ดับ
แลว ระหวางทางทานสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถายรูปจากมุมสูง แตละจุดชมวิวที่ทานแวะ
พัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศนและบรรยากาศที่แตกตางกัน เมือขึ้นไปถึงดานบนสุดของปากปลอง
ภูเขาไฟทานจะไดสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงามอยางแนนอนหมายเหตุ: 
สําหรับทานที่ตองการขึ้นปากปลองภูเขาไฟ สามารถชําระคาต๋ัวดวยตนเอง ณ จุดทางขึ้นเขา 
 
โปรแกรมเพ่ิมเติม : Rail Bike / Aqua Planet 

โปรแกรมเพ่ิมเติม ชําระเพิ่ม 12,000 won 
 จากน้ันพาทุกทานเดินทาง ปم�นจักรยานเรียลไบท (RAIL 
BIKE JEJU) เปนแหลงทองเทีย่วรูปแบบใหมนั บไดวาเปน
สถานที่พักผอนและออกกําลังกาย Rail Bike คือการปم�นจักรยาน
บนรางรถไฟ เปนรถจกัรยาน 4 ลอที่ตองใชคนปم�นตั้งแต 2-4 คน 
เพราะมีมอเตอรไฟฟ�าชวยในการขับเคลื่อน ทําใหเหน่ือยเกินไป 
สําหรับการปم�นจกัรยาน Rail Bikeใชระยะเวลาประมาณ 30 
นาที ทุกคนจะเร่ิมสตารทออกจากจุดเดียวกัน จากน้ันเจาหนาที่จะ
ปลอยใหปم�นจักรยานไปทีละคัน โดยใหมีระยะหางกันประมาณ 
20 เมตร ระหวางเสนทางทุกทานสามารถชมธรรมชาติที่เต็มไป
ดวยตนไมและดอกไมนานาชนิด 
โปรแกรมเพ่ิมเติม ชําระเพิ่ม 20,000 won 
 จากน้ันพาทานเขาชม พิพิธภัณฑสัตวน้ํา (HANWHA 
AQUA PLANET JEJU)  หรือ อควาเรียมท่ีใหญที่สุดในเกาหลี

ใตและมีตูปลาใหญที่สุดในเอเชีย เปนสถานที่อีกหน่ึงแหงที่ไมควรพลาดเมื่อไดมาเยือนเกาะเชจู 
เพราะท่ีน่ีเปนทั่งศูนยกลางการเรียนรูทางทะเล ความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและมีสิ่งมชีีวติใตทะเล
ที่จัดแสดงไดนาสนใจและสวยงาม มตีูปลาจํานวนมากตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญทหึมา
อลังการชวนตื่นตาต่ืนใจในโลกใตทองทะเล ชมการใหอาหารนกเพนกวินตัวนอย ที่ตางกรูกนัมา
รับอาหารอยางคึกคกั และปลากระเบนวายขามหัวไปมาทําใหคุณและครอบครัวหลงรกัทอง
ทะเลโดยไมรูตัว 



 

 

อาหารเย็น พรอมเสริฟทุกทานดวยเมนู ชาบู  ชาบู (Shabu Shabu) จะเปนการนําผัก
หลากหลายชนิด เห็ดตางๆ โอเดง เบคอนหมูรวมกันไวในหมอ และจะเติมดวยน้ําซุปรอนๆ สูตร
เฉพาะของแตละราน แลวตมจนเดือด กอนจะเริ่มรับประทาน ก็จะนําอุดงลงตมอีกครั้ง จะทาน
พรอมกับขาวสวย หรืออุดงก็ได เมนูชาบูชาบู ถือไดวาเปนรายการอาหารที่ขาดไมไดใน
โปรแกรมทัวรเกาหลี เพราะรสชาติของน้ําซุป ผักตางๆในหมอ ทําใหเปนที่ชื่นชอบของหลาย
ทาน หากทานใดทานรสจัดหนอย ก็สามารถขอน้ําจิ้มเกาหลี เติมเพ่ิมรสชาติ 
นําเขาพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเทา 
 
  
 
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป 
ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไม
แตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใสกับขาว) ที่นอยกวาเทาน้ัน 
แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตลตะวันตกกันมากขึ้น 

จ า ก น้ั น พ า ทุ ก ท า น ช ม   ย ง ดู อั ม ร็ อ ค  โข ด หิ น มั ง ก ร 
(YONGDUAM ROCK) และ สะพานขามทะเลยงยอน (YONGYEON 
BRIDGE) ยงดูอัมร็อคที่มีลักษณะคลายกับหัวมังกร อีกหน่ึงในมนต
เสนหทางธรรมชาติของเกาะเจจู ซึ่งถือกันวาถาหากใครไมไดมาเยือน ยง
ดูอัมร็อค เพ่ือมาดูโขดหินมังกร ก็ถือวายังมาไมถึงเกาะเจจู โขดหินมังกร
แหงน้ีเกิดขึ้นจากการกัดกรอนของคลื่นลมทะเล ทําใหมีรูปทรงลักษณะ

เหมือนหัวมังกร กําลังอาปากสงเสียงรองคํารามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากทองทะเล เพื่อขึ้นสู
ทองฟ�า เปนประติมากรรมที่ธรรมชาติไดสรางสรรคมา สถานที่แหงน้ีเปนที่สนใจของ
นักทองเที่ยวเกาหลีเปนอยางมาก และยังสามารถเดินไปเยี่ยมชมสะพานขามทะเลยงยอนเพื่อ
ชมวิวธารลาวาท่ีตอนน้ีกลายเปนธารน้ําทะเลท่ีมีสีสวยงามแปลกตาอีกดวย 

จากน้ันนําทานชม รานสมุนไพร (K0REA HERB) ใหมลาสุด
ของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบรอยแลว เปนสมุนไพรเมล็ดฮอต
เก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรสเปรี้ยว ดี
สําหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหลา ชา กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก 

วนัที�สี�ของการเดินทาง      ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงิน
วอน  - ศนูยเ์ครื�องสาํอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวตี�ฟรี  - ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู



 

 

จะชวยในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของตับหรือไต ชวยใหตับหรือ
ไตของทานแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเอง  รานละลายเงินวอนหรือ 
(SUPERMARKET) ที่น่ีมีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเชน ขนมขาวพอง ช็อคโกแล็
คสม สมอบแหง สมเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพาย สาหรายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใช
ในครัวเรือน ลูกบอลซักผา เครื่องใชไฟฟ�า  และยังมีชุดเครื่องนอนอันดับ1ของเกาหลี (SESA 
LIVING) ที่นุม นาสัมผัส พรอมกับการกันไรฝุ�นไดดีเยี่ยม ของฝากของที่ระลึกมีใหทานไดเลือก
ซื้อมากมาย พรอมทั้งมีบริการบรรจุกลองตามเงื่อนไขของราน  

 
จากน้ันพาทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางค  (COSMETIC 

SHOP) ประเภทเวชสําอางคที่หมอศัลยกรรมเกาหลีรวมออกแบบ
มากมาย มีผลิตภัณฑตางๆ ที่เหมาะกับผูท่ีมีปญหาผิวหนา ไมวาจะเปนสิว 
มีริ้วรอย ฝ�า กระ จุดดางดําใบหนาหมองคลํ้า อยากผิวขาวสวางใส ไรริ้ว

รอย แตงหนาเบาๆโชวผิวแบบสาวเกาหลี โดยไมตองศัลยกรรม 
อิสระอาหารกลางวัน 

จากน้ันนําทานสู ศูนยโสม (GINSENG CENTER) ศูนยโสม
แหงน้ีรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่อายุ 6 ป ซึ่งถือวาเปน
โสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจาหนาที่้ใหความรูเกี่ยวกับโสม
พรอมอธิบายคุณภาพและผลิตภัณฑที่ผลิตจากโสม ใหทานไดเลือก

ซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับ
ถือ 

 
จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษีลอตเต ดิวตี้ฟรี (LOTTE 

DUTY FREE SHOP) ที่ น่ีมีสินคาชั้นนําปลอดภาษีใหทานเลือกซื้อ
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�ง

สินคาทองถิ่น ชื่อดัง บนเกาะเชจู อาทิเสื้อผา รองเทา กระเป�า 
เครื่องสําอางค เครื่องประดับ ABC Mart, LES MORE, Folder, 
Fila, NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, ART BOX, 
Evisu, Lacost, Skechers, ETUDE, SKINFOOD, 
INNISFREE, Fashion, Cosmetic สัมผัสประสบการณชอปปم�งที่
เราใจที่ สุดของคุณ  เหมือนยกเมียงดงมาไวบนเกาะ ในสไตล
บรรยากาศเกาะเชจู พรอมรานอาหาร รานกาแฟ รานคาเฟ� มากมาย 

 
21:30-22.30 น. เหินฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน 

JEJU AIR เท่ียวบินที่ 7C2243 พรอมความประทับใจ 
01.00-02-00 น.           เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 
 **กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏเิสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้นและขอสงวน

สิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ซ่ึงอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท*** ใน
กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาต ิการนัด
หยุดงาน การจราจรตดิขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ทีเ่กิดขึ้นอยูเหนือการควบคุม
ของบริษัท และเจาหนาที่ ที่จะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู

เดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆท้ังสิ้น คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และ
คาใชจาย ที่ลูกคาและบริษัทจายไปแลว 



 

 

***เนื�องจากทางแลนดเ์กาหล ีไดร้บัแจง้เตอืนหลายครั �งจากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้ และจากสายการบนิ เรื�องผูแ้อบแฝงมาเป็นนักท่องเที�ยว แต่ไป
ดว้ยวตัถุประสงคอ์ื�น เชน่ ไปทํางาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันั �นตั �งแต่วนัที� 1 มนีาคม 2561 โปรแกรม JEJU SUPER SAVE IN SEPTEMBER ทางแลนดเ์กาหลี

จําเป็นตอ้งเกบ็ค่าประกนัเพื�อใหลู้กคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านั �น เป็นจํานวนเงนิ (10,000 บาท หรอื 300,000 วอน) หากลูกคา้เป็นนักท่องเที�ยวจรงิๆ เดนิทาง
ท่องเที�ยวพรอ้มกรุ๊ปและกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมที�กําหนด สามารถขอรบัเงนิประกนันี�คนืเตม็จํานวน ดงันั �นจงึใคร่ขอความร่วมมอืจากลูกคา้ปฏบิตัติามเงื�อนไข

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

หากท่านถูกเจา้หน้าที�ตม.เกาหล ีกกัตวัไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นในระหว่างถูกกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทยลูกคา้จะตอ้งเป็นผูช้ําระเองทั �งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจง้ใหท้ราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางท่องเที�ยวหลงัเวลาเครื�องลงประมาณ � ชั �วโมง ทางทวัรไ์ม่มนีโยบายใหค้ณะรอ ท่านที�ตดิด่านตรวจคน
เขา้เมอืง หากสามารถผ่านเขา้เมอืงไดจ้ะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพื�อความเป็นระเบยีบและคณะได้

ท่องเที�ยวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
 

 

 
***ราคาโปรโมชั่น มีจํานวนจํากัด(ราคายึดตามหนาเว็บไซต) 
 

อัตราคาบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใหญ / 
เด็กไมเสริมเตียง พักเด่ียวเพ่ิม 

ราคาปกต ิ ราคา
โปรโมช่ัน 

กันยายน : 1-4 , 10-13  7,800.- 4,300.- 

4,900.- 

กันยายน : 2-5 , 8-11 , 9-12  7,900.- 4,400.- 
กันยายน : 3-6 , 4-7 ,11-14 , 15-18 , 16-19 , 
17-20 , 22-25 , 23-26 ,  
24-27 

8,000.- 4,500.- 

กันยายน : 7-10 , 14-17 , 18-21 , 21-24 , 25-
28 8,100.- 4,600.- 

กันยายน : 28-1 ต.ค. , 29-2 ต.ค. , 30-3 ต.ค. 8,200.- 4,700.- 
กันยายน : 5-8 , 12-15 , 19-22 , 26-29 8,300.- 4,800.- 
กันยายน : 6-9 , 13-16 , 20-23 8,400.- 4,900.- 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการกรณีสํารองที่นั่ง  
   1. ราคาโปรโมช่ันชําระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังไดรับ invoice 
      ราคาปกติชําระเงินมัดจํา***   ทานละ 5,000 บาท 1 วันหลังไดรับ invoice 
   2. สวนที่เหลือชําระเต็มจํานวนกอนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไมชําระยอดเงินสวนที่
เหลือตามเวลาท่ีกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
ทานสละสิทธ์ิในการเดินทางกับทางบรษิัท 
ราคานี้รวม 
-   คาต๋ัวเครื่องบิน ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลับพรอมคณะ  
-   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี   
-  คาอาหารทุกมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
-   คาท่ีพักระดับมาตรฐาน 2 คนื (พักหองละ 2-3 ทาน)  
-  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ / คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 15 กก. /1ชิ้น 
-   คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
              (ขอสงวนสิทธิ์หัวหนาทัวรไมบินขึ้นไปพรอมกรุปทัวร) 
-   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) 
-   คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-   คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอรต 2) ใบประจําตัว
คนตางดาว 3) ใบสําคญัถิ่นที่อยู 4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถามี) 6) 
รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเดินทางเตรียมเอกสารและดําเนินการยื่นวีซาดวยตนเองเทาน้ัน  



 

 

(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเอง
กอนจะยื่นวีซา) 
-  คาอาหารทีลู่กคารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกําหนด หาก
ลูกคาไมสามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวรจัดให กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปสวนตัว
สํารองมาดวย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจํา 
- ยกเลิกการเดินทางไมถงึ 30  วัน ยึดเงินคาทัวรทั้งหมด 

(ราคาโปรโมช่ันไมสามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู
เดินทางไดในทุกกรณี )     

ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางได*** 
กรุปที่เดินทางตองการนัตีมดัจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะไมมีการคืนเงินมดัจํา หรอื คา
ทัวรทั้งหมด 

หมายเหตุ 
-           จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ขึ้นไป โดยบรษิัทจะแจงใหทราบ
ลวงหนาอยางนอย 5 วนักอนการเดินทาง 
-           ราคาน้ีเปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
(นักทองเท่ียวตางประเทศชําระเพิ่มทานละ 3,000 บาท) 
 -            เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
-           หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผู
มีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียว เทาน้ัน (หากหนังสือเดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําให
ไมสามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้น) 
-           ทางบรษิัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขา



 

 

หรือออกเมอืงจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-           ทางบรษิัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบรกิารของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชาํระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก เดินทางแลว 
-           ทางบรษิัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม 
และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
-           ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เล่ือนวันหรือคืนเงิน 
-          การตดิตอใดๆกับทางบรษิัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมาย ฯลฯ ตองทําในวันทํา
การของบรษิัทดังน้ี วันจันทร - วันศกุร เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว 
และวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ ถือวาเปนวันหยุดทําการของบริษัท 
-          มัคคุเทศก พนักงาน  ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งส้ิน เวนแตมี
เอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจขอบริษัทกํากับเทาน้ัน 
-           หากทานที่ตองการออกต๋ัวภายในประเทศ อาทิเชนเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เพ่ือป�องกันปญหาเท่ียวบินลาชา เปลี่ยนแปลงไฟลทบิน 
การยกเลิกไฟลทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไมได
แจงใหทราบลวงหนาซึ่งอยูเหนือการควบคมุของทางบริษัท ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบและคืน
คาใชจายใหในทุกกรณี 
-           ถาลูกคาไมเขารานคาชอปปم�งตามทีโ่ปรแกรมกําหนด ทางแลนดปรับเงินคาเขารานช็
อปรานละ 100,000 วอน หรือเปนเงินไทย3,000 บาท 
-           หองพัก (Double Bed // Twin Bed) เปน  ON REQUEST) ขึ้นอยูกับหองวาง 
ณ วันเขาพัก และโรงแรมที่เขาพัก ไมสามารถ CONFIRM ใหได 
-           ถาลูกคามีความประสงคขอแยกตัวจากทัวรหรือการทองเที่ยวกับคณะ ทางแลนด
ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ทาน 
-           ขอสงวนสิทธิ์การตัดหองพักสําหรบัผูท่ีไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใช
หองพักได 
-           ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาท่ีเดินทางทองเที่ยว และไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 



 

 

-            เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรบัในเงื่อนไข ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบไุวแลวทั้งหมด 

 
กรุณาอานเงื่อนไขการจองทัวรตามที่ระบุในรายการขางตน  

หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนทําการจอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


