
 

 

รหัสทวัร TWT2000114 
ทัวรเกาหลี ดินแดนมรดกโลกเกาะเชจ ู 4 วัน 2 คืน (7C) 
พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค-วัดซันบังซา-สวนสาธารณะฮังมง-โปรแกรมเพ่ิมเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว
กายกรรม-รานน้ํามันสน-ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง-หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ-ชายหาดควังชิกี 
-โปรแกรมเพิ่มเติม Aqua Planet-ยงดูอัมรอ็ค หรือ โขดหินรูปหวัมังกร+สะพานขามทะเลยง
ยอน-รานคาสมุนไพร+รานละลายเงินวอน-ศูนยเครื่องสําอาง-ศูนยโสม-ลอตเต ดิวตี้ฟรี-ดาว
ทาวนเมืองเชจ ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

 
 
 
22.00-23.30 น. คณะเดินทางพรอมกันที่ทาอากาศยานสวุรรณภูมบิริเวณช้ัน 4 ชั้นผูโดยสาร

ขาออก เคานเตอรสายการบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หนา
เคานเตอรเช็คอิน F ใกลประตูทางเขาหมายเลข 3  
โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสาร 

 
 

 
02.25-03.25 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 

7C2244 เปนสายการบินโลวคอสอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต สะดวกสบาย 
การดูแลเอาใจใสนาประทับใจ พรอมทั้งภาพลักษณที่ดี โดย
มีพรีเซ็นเตอรเปนดาราชื่อดังของเกาหลี สายการบินเจจูเปน
สายการบินชั้นนําที่พัฒนาไดอยางรวดเร็วที่สุดในประเทศ
เกาหลีใต หลังจากการกอตั้งเม่ือป 2005 ไดขยายตัวอยาง
รวดเร็วโดยการปรับปรงุราคาใหมีความยุติธรรมแกลูกคา
ตาม    คําเรียกรอง และยังไดมีการปฏิรูปธุรกิจทางกา บิน
อยางตอเน่ืองอีกดวย สายการบินเจจูไดทําใหการทองเที่ยวเปนที่แพรหลายจน
ประสบความสําเร็จ ซ่ึงกอนหนาน้ันไมเคยนําวิธีเหลาน้ีมาปฏิบัตจินทําใหประเทศ
เกาหลีใตกลายเปนประเทศทองเที่ยวได มีเสนทางบินมากกวา 67 แหงในเมือง
สําคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800ของสายการบินเจจู ไดรบัการยอมรับ   จากทั่ว
โลกในดานความปลอดภัยและสมรรถภาพเปนเครื่องบินที่ใชมากที่สุดและมี
ชื่อเสียงในตางประเทศ 

วันแรก      พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบิน  สุวรรณภูมิ
โดยสายการบินเจจูแอร 



 

 

 
 

 
 
 
09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เปนทาอากาศยานที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ของเกาหลี

ใต รองจากทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ไดถูกจดัอันดับจาก OAG วามีไฟลท
หรือการจราจรบนทองฟ�าเยอะที่สุดในโลก กอต้ังเม่ือ
ป พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของทานใหเร็วขึ้น 2 
ชั่วโมง เพ่ือใหตรงกับเวลาทองถิ่นของประเทศเกาหลี) 
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พาทาน
เดินทางสู เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ท่ีองคการ  
UNESCO ใหรางวัลเกาะเชจูเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยทางธรรมชาติแหงใหมของ
โลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจู
เปนเกาะที่เกิดใหมจากภูเขาไฟท่ีดับแลว                                               

กลางวัน     พรอมเสริฟดวยเมนู จิมดัก ไกอบซีอิ๊ว เปนเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองด้ังเดิม จิม
ดัก จานใหญน้ีประกอบไปดวย ไกชิ้นโต วุนเสนเกาหลีน้ีมีลักษณะเปนเสนแบน
ใหญๆทําจากมันฝร่ังทําใหเหนียวนุมเปนพเิศษผัด
คลุกเคลากับซอสสูตรเฉพาะ เสิรฟพรอมขาวสวย
รอนๆ  การรับประทานใชกรรไกรตดัเสนและไกฉับๆ
ใหเปนชิ้นเล็กพอดีคํา รับรองตองติดใจ 

                พาทานเดินทางสู พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค 
(O'Sulloc) ดินแดนทีไ่ดรับของขวญัจากธรรมชาติ 
ทําใหเปนที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่สงผลิตภัณฑชา
เขียวสงออกไปขาย     ทั่วโลก เปนสถานที่จัดแสดงประวตัิและวัฒนธรรมการชงชา
อันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑแปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเชน ชาเขียว
คุณภาพเยี่ยมเหมาะสําหรับซื้อเปนของฝาก มีคุกกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผนมาสก
หนาชาเขียว และแชมพู เปนตน ภายในยังมีคาเฟ�ทีจําหนายชาเขียวทั้งรอนและเย็น

วันที่สอง     พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค  - วัดซันบังซา  - สวนสาธารณะฮังมง  - โปรแกรม
เพ่ิมเติม ฮัลโหลคิตตี้ /    โชวกายกรรม 



 

 

ไอศรีมชาเขียวและโรลชาเขียวท่ีคุณไมควรพลาด  ภายในยังประกอบไปดวย หอ
ชมวิวซึ่งนักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับภาพบรรยากาศของไรชาเขียวทีใ่หญที่สุดใน
เกาหลีใต รวมท้ังถายภาพที่ระลึกกับถวยชา     ซึ่งเปนสัญลักษณของไรชาเขียวที่น่ี 

                    จากน้ันพาทานแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา 
(SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) วัดแหง
น้ีตั้งอยูบนเขาซันบังหนัหนาออกสูทะเล  ระหวางทาง
ขึ้นทานจะไดยินเสียงพระสวดมนต ภายในวัดจะ
ประดษิฐานพระพุทธรูปองคใหญซึ่งเปนพระ ประธานที่
มีความศักดิ์สิทธิ์และเปนที่เลื่อมใสของชาวบานบน
เกาะเชจู และชาวเกาหลีใตที่นับถือศาสนาพุทธ  และ
รูปปم�นเจาแมกวนอิมซึ่งหันหนาออกสูทะเล นอกจากน้ันยังมีรูปปم�นพระสังกัจจายน 
ซึ่งหากไดลูบพุงก็จะรํ่ารวยเงินทอง ทานจะไดพบกับวถิีการทําบุญของชาวเกาหลีใต
ที่แตกตางกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายขาวสารเพ่ือเปนอาหารสําหรับพระสงฆ
เพ่ือความอุดมสมบูรณ ถวายเทียนเพื่อเปนแสงสวางแหงชีวิต นอกจากน้ันที่วัดแหง
น้ีทานยังจะไดชื่นชมกบัวิวทะเลท่ีสวยงามของแหลมมังกรที่ยื่นออกมาสูมหาสมุทร 

                จากน้ันพาทุกทานเดินทางสู  สวนสาธารณะฮังมง (HANGPADURI 
HANGMONG GARDEN) เปนพิ้นที่มรดกทาง
ธรรมชาติบนเกาะเชจู พื้นท่ีภายในสวนสาธารณะ
ฮังมง ประกอบไปดวยป�อมปราการเกา ตนไม และ
ทุงดอกไมนานาพรรณ หรือเรียกวา สวนสี่ฤดูเลยก็
กวาได มีมุมใหทุกทานไดเก็บรปูความประทับใจ 
เก็บเปนที่ระลึกไวหลากหลายมุม ตนไมและดอกไม
ภายในสวนมีหลายหลายสายพันธตามสภาพอากาศ 
อาทิเชน ดอกเรป ถือไดวาเปนสัญลักษณของ
เกาะเชจู ดอกสีเหลืองบานโอดโฉมต้ังตระหงานตัดกบัสีขอบฟ�า  ตอดวยทุงขาว
บารเลย เร่ิมจากตนสีเขียวคอยๆเปลี่ยนไปเปนสีเหลืองทองพร้ิวไหวเปนระลอก
คลื่นไปตามสายลมที่พัดผานมองแลวเพลินตาเพลินใจ และดอกป�อปปم�สีแดงสดตัด



 

 

กับลําตนสีเขียวเติบโตและผลิดอกบานสะพรั่งสวยงามไปสวน     ตลอดทั้งปจะมี
ดอกไมนานาพันธุผลัดเปลี่ยนมาสรางความเพลิดเพลินใหกับนักทองเทีย่ว 

                โปรแกรมเพิ่มเติม ชําระเพิ่ม 12,000 วอน  
 พาทานมุงหนาสู ฮัลโหลคิตตี้ (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เปนสถานที่

จัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับคติตี้ หลากหลายเวอรชั่น  รวมท้ังสิ่งของเครื่องใชที่
เปนคิตต้ีทั้งหมดรวบรวมไวที่น่ี พรอมเรื่องราวและประวัตคิวามเปนมา ภายในมี
รานขายของที่ระลึกนารักๆ มากมายใหทานไดเลือกซื้อ
ติดไมติดมือ เชน ท่ีคาดผม รม สมุด หมอน ตุกตา 
และช็อดโกแลต รับรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty 
แนนอน อีกทั้งยัง คิตตี้คาเฟ� ซึ่งเปนรานกาแฟตกแตง
อยางนารักเหมาะสําหรับถายภาพ ภายในรานมี
จําหนายเคกหลายรสชาติ  ไอศรีมโยเกริ์ต และกาแฟ 
รสชาติอรอยท่ีไมควรพลาด 

                โปรแกรมเพิ่มเติม ชําระเพิ่ม 12,000 วอน 
  จากน้ันพาทานเขาชม โชวกายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดง

ความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย มี
การแสดงหลากหลายชุด แตละการแสดงจะแตกตาง
กันไป เปนที่ต่ืนตาตื่นใจของผูชม มีท้ัง แสง สี เสียง 
ทานจะไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และ
หวาดเสียว ไปพรอมๆกัน  เชน โชวลอดหวง โชวน้ี
นักกายกรรมจะหมุนตัวและแสดงทวงทากายกรรม
ตางๆ ดวยหวงที่หอยอยูกลางอากาศ  โชวกายกรรม
กลางอากาศดวยผา นักแสดงจะเลนกายกรรม บิดตัว
ดวยทาทาง สงางามขณะหอยตัวอยูกลางอากาศดวยผาเพียงผืนเดียว เปนตน แต
ไฮไลทของโชวน้ี คือ มอเตอรไซคผาดโผนในพื้นท่ีจํากัด ท่ีเขาไปขับสวนทางกันอยู
ในลูกโลก ซึ่งสนุก ต่ืนเตนเราใจ เรียกเสียงปรบมือจากผูชมไดทั้งฮอล                                         

เย็น           พรอมเสริฟดวยเมนู ซัมกย็อบซัล  เปนอาหารที่เปนที่นิยมของชาวเกาหลี     
โดยการนําหมูสามช้ันไปยางงบนแผนโลหะที่ถูกเผาจนรอน   ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟ



 

 

พรอมกับเครื่องเคียงตางๆ ไดแก กิมจิ พริกเขียว กระเทียมห่ันบางๆ พริกไทยป�น 
เกลือ และน้ํามันงา ถึงแมวา ซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา 
คือไมไดมีการหมักหรือมีสวนผสมที่หลากหลาย แตวาถาพูดถึงรสชาติแลว นับวา
พลาดไมไดเลย 

พักที่          Sea & Hotel  หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
เชา           รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาว

สวย ขาวตม ซุป ผักปรงุรสตางๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปน
หลัก ในอดีตอาหารเชาจะไมแตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่
จํานวนจาน (ใสกับขาว) ที่นอยกวาเทาน้ัน แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทาน
อาหารสไตลตะวันตกกนัมากขึ้น 

               จากน้ันพาทานเดินทางตอท่ี รานนํ้ามันสนเข็มแดง 
มหัศจรรยแหงธรรมชาติ ผานผลงานการวิจัยมากมาย
จากมหาวิทยาลัยแหงชาติโซล ประเทศเกาหลีใต มี
สรรพคุณชวยลดไขมันและน้ําตาลในกระแสเลือด 
ป�องกันการเกิดเสนเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถ
ลางสารพิษในรางกาย เพื่อเพิ่มภูมิตานทานและทําให
อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซ่ึงกําลังเปนสิ่งที่ไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลี
เปนอยางมาก และยังมีผลิตภัณฑตางๆที่ทําจากสน
เข็มแดงซึ่งเปนสินคายอดนิยมสําหรับคนเกาหลีและ
นักทองเที่ยว 

                                       
   
 

วันที่สาม     รานนํ้ามันสน  -  ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - หมูบานวัฒนธรรมซองอบึ - 
ชายหาดควังชิก ี-โปรแกรมเพ่ิมเติม : Aqua Planet 



 

 

               จากน้ันนําทานชมยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง(SEONGSAN ILCHULBONG ) 
เปนภูเขาไฟที่ดับแลว ปากปลองภูเขาไฟท่ีมีลักษณะเหมือนมงกุฎ เปนสถานที่โดง
ดังที่ผูคนมาขอพร  และชมพระอาทิตยขึ้น เปนหน่ึงใน 10 สถานที่สวยงามใน
เกาะเชจู และในจุดนี้เรายังสามารถดื่มด่ํากับทองฟ�าและน้ําทะเลสีคราม ทิวทัศนที่
สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เปนสถานที่ท่ีนักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยาก
มาสัมผัส จึงถูกยกยองใหเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยใหมทางธรรมชาติของโลก 
ทานสามารถเดินขึ้นไปยังปากปลองภูเขาไฟท่ีดับแลว ระหวางทางทานสามารถ
หยุดแวะพักชมวิวและถายรูปจากมุมสูง แตละจุดชมวิวที่ทานแวะพัก สามารถ
สัมผัสวิวทิวทัศนและบรรยากาศที่แตกตางกัน เมือขึ้นไปถึงดานบนสดุของปาก
ปลองภูเขาไฟทานจะไดสัมผัสกับอากาศบริสุทธิแ์ละทัศนียภาพที่สวยงามอยาง
แนนอนหมายเหตุ: สําหรับทานที่ตองการขึ้นปากปลองภูเขาไฟ สามารถชําระคาตั๋ว
ดวยตนเอง ณ จุดทางขึ้นเขา 

กลางวัน     บริการทานดวย "แทจีพลูแบ็ก"  เปนการนําเน้ือหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตร
พิเศษ กอนนําไปผัดคลุกเคลาพรอมน้ําซุป นักทองเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมี
รสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กนอย  เม่ือสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียง
ตาง และขาวสวยรอนๆ เปนอาหารพิเศษที่ขอแนะนํา 

               จากน้ันพาทานเยี่ยมชม หมูบานวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 
VILLAGE) หมูบานแหงนี้ไมใชเปนแคหมูบาน
นิทรรศการธรรมดา แตยงัเปนหมูบานโบราณอายุ
มากกวา 300 ป ท่ียังมีชาวบานอาศัยอยูจริง 
เอกลักษณของการสรางบานที่น่ีคือจะใชดนิเหนียว 
ผสมกับมูลมา เปนตัวยดึกอนหินและกอนอิฐเขา
ดวยกันเปนโครงสรางของตัวบาน ถาทานเคยมา
เท่ียวเกาหลีใตแลวเคยเห็นไหตางๆที่อยูตามบานก็จะ
เดาไดวาเปนไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แตสําหรับที่เกาะน้ีน้ัน ไห
ที่วางเรียงรายกันอยูตามบานเรือนท่ีน่ีจะเปนไหสําหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็
คราสเบอรรี่ ท่ีจะมีเฉพาะบนเกาะแหงน้ี โดยชาวบานจะนําผลเบอรรี่ป�ามาใสลงไป
ในไหพรอมกับน้ําผึ้ง และหมักไวสามป กอนที่จะนํามารับประทานได รสชาติหวาน



 

 

อมเปรี้ยว และในสมัยกอนก็เคยถูกใชในการรักษาคนป�วย  ปจจุบันน้ีก็เปนสินคาที่
ผูมาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลับไปรบัประทาน และซื้อเพื่อเปนของฝาก 
จากน้ันพาทุกทานเดินทางสู ชายหาดควังชิก ี(GWANGCHIGI BEACH) เปน
ชายหาดที่สวยที่สุดแหงหน่ึงบนเกาะเชจู ชายหาดน้ีมีทัศนียภาพเปนเอกลักษณมีวิว
พื้นหลังเปนปากปลองภูเขาไฟซองซานอิลจูบงซึ่งเปนไฮไลทของเกาะเชจู  ทุกทาน
จะไดชมความสวยงามของธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณและรับลมทะเล
เย็นๆ และ ที่สําคัญยังเปนจุดชมวิวพระ อาทิตยตกที่สวยที่สุดแหงหน่ึงบนเกาะเชจ ู

                โปรแกรมเพิ่มเติม ชําระเพิ่ม 20,000 won 
 จากน้ันพาทานเขาชม พิพิธภัณฑสัตวน้ํา (HANWHA AQUA PLANET 

JEJU)  หรือ อควาเรียมท่ีใหญที่สุดในเกาหลีใตและมีตูปลาใหญที่สุดใน
เอเชีย เปนสถานที่อีกหน่ึงแหงท่ีไมควรพลาดเม่ือไดมาเยอืนเกาะเชจู 
เพราะท่ีน่ีเปนทั่งศูนยกลางการเรียนรูทางทะเล ความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ
และมีสิ่งมีชีวิตใตทะเลท่ีจัดแสดงไดนาสนใจและสวยงาม มีตูปลาจํานวน
มากตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญทหึมาอลังการชวนตื่นตาต่ืนใจในโลก
ใตทองทะเล ชมการใหอาหารนกเพนกวินตัวนอย ทีต่างกรูกันมารับอาหาร
อยางคึกคัก และปลากระเบนวายขามหัวไปมาทําใหคุณและครอบครัวหลง
รักทองทะเลโดยไมรูตัว 

เย็น           พรอมเสริฟทุกทานดวยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเปนการนําผัก
หลากหลายชนิด เห็ดตางๆ โอเดง เบคอนหมูรวมกันไวในหมอ และจะเติมดวยนํ้า
ซุปรอนๆ สูตรเฉพาะของแตละราน แลวตมจนเดือด กอนจะเร่ิมรับประทาน ก็จะ
นําอุดงลงตมอีกครั้ง จะทานพรอมกับขาวสวย หรืออุดงก็ได เมนูชาบูชาบู ถือไดวา
เปนรายการอาหารที่ขาดไมไดในโปรแกรมทัวรเกาหลี เพราะรสชาติของน้ําซุป ผัก
ตางๆในหมอ ทําใหเปนที่ช่ืนชอบของหลายทาน หากทานใดทานรสจัดหนอย ก็
สามารถขอน้ําจิ้มเกาหลี เติมเพ่ิมรสชาติ 

พักที่          Sea & Hotel  หรือเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

 
  
 
 
 
เชา           รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาว

สวย ขาวตม ซุป ผักปรงุรสตางๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปน
หลัก ในอดีตอาหารเชาจะไมแตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่
จํานวนจาน (ใสกับขาว) ที่นอยกวาเทาน้ัน แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทาน
อาหารสไตลตะวันตกกนัมากขึ้น 

จากน้ันพาทุกทานชม  ยงดูอัมร็อค โขดหินมังกร (YONGDUAM 
ROCK) และ สะพานขามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดู
อัมร็อคที่มีลักษณะคลายกับหัวมังกร อีกหน่ึงในมนตเสนหทางธรรมชาติ
ของเกาะเจจู ซึ่งถือกันวาถาหากใครไมไดมาเยือน ยงดูอัมร็อค เพื่อมาดู
โขดหินมังกร ก็ถือวายงัมาไมถึงเกาะเจจู โขดหินมังกรแหงน้ีเกิดขึ้นจาก
การกัดกรอนของคลื่นลมทะเล ทําใหมีรูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร 

กําลังอาปากสงเสียงรองคํารามและพยายามท่ีจะผุดขึ้นจากทองทะเล เพื่อขึ้นสู
ทองฟ�า เปนประติมากรรมท่ีธรรมชาติไดสรางสรรคมา สถานที่แหงน้ีเปนที่สนใจ
ของนักทองเที่ยวเกาหลีเปนอยางมาก และยังสามารถเดินไปเยี่ยมชมสะพานขาม
ทะเลยงยอนเพื่อชมวิวธารลาวาท่ีตอนน้ีกลายเปนธารน้ําทะเลที่มีสีสวยงามแปลก
ตาอีกดวย 

 จากน้ันนําทานชม รานสมุนไพร (K0REA HERB) ใหมลาสุดของ
เกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบรอยแลว เปนสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  
(ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรสเปรี้ยว ดีสําหรับ
บุคคลท่ี นิยมดื่มเหลา ชา กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะชวย
ในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมันท่ีสะสมอยูภายในผนังของตับหรือ
ไต ชวยใหตับหรือไตของทานแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังสงผลดีตอสุขภาพ   

รางกายของทานเอง  รานละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที่น่ีมีขนม

วนัที่สี่        ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานขามทะเลยงยอน  - รานคา
สมุนไพร+รานละลายเงินวอน  - ศูนยเคร่ืองสําอาง  - ศูนยโสม  - ลอตเต ดิวตี้
ฟรี  - ดาวทาวนเมืองเชจู 



 

 

พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเชน ขนมขาวพอง ช็อคโกแล็คสม สมอบแหง สม
เคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพาย สาหรายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใชใน
ครัวเรือน ลูกบอลซักผา เครื่องใชไฟฟ�า  และยังมีชุดเครื่องนอนอันดบั1ของเกาหลี 
(SESA LIVING) ที่นุม นาสัมผัส พรอมกับการกันไรฝุ�นไดดีเยี่ยม ของฝากของที่
ระลึกมีใหทานไดเลือกซื้อมากมาย พรอมท้ังมีบริการบรรจุกลองตามเงื่อนไขของ
ราน  

                จากน้ันพาทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางค  (COSMETIC SHOP) 
ประเภทเวชสําอางคที่หมอศัลยกรรมเกาหลีรวมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ
ตางๆ ที่เหมาะกับผูท่ีมีปญหาผิวหนา ไมวาจะเปนสิว มีริ้วรอย ฝ�า กระ จุดดางดํา
ใบหนาหมองคลํ้า อยากผิวขาวสวางใส ไรริ้วรอย แตงหนาเบาๆโชวผิวแบบสาว
เกาหลี โดยไมตองศัลยกรรม 

เท่ียง          อิสระอาหารกลางวัน 
จากน้ันนําทานสู ศูนยโสม (GINSENG CENTER) ศูนยโสมแหงน้ี
รัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีอายุ 6 ป ซ่ึงถือวาเปนโสมท่ีมี
คุณภาพดีทีสุ่ด ภายในจะมีเจาหนาท้่ีใหความรูเกี่ยวกบัโสมพรอม
อธิบายคุณภาพและผลิตภัณฑที่ผลิตจากโสม ใหทานไดเลือกซื้อโสมที่
มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติ
ผูใหญที่ทานรักและนับถือ 

จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษีลอตเต ดิวตี้ฟรี (LOTTE 
DUTY FREE SHOP) ที่น่ีมีสินคาชั้นนําปลอดภาษีใหทานเลือกซื้อ
มากมายกวา 500 ชนิด  น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอางค กระเป�า 
นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลายแบรดดงั 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 

 



 

 

***เนื�องจากทางแลนดเ์กาหล ีไดร้บัแจง้เตอืนหลายครั �งจากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้ และจากสายการบนิ เรื�องผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัท่องเที�ยว แต่ไป
ดว้ยวตัถุประสงคอ์ื�น เชน่ ไปทาํงาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันั �นตั �งแต่วนัที� 1 มนีาคม 2561 โปรแกรม JEJU SUPER SAVE IN MARCH 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�นในระหว่างถูกกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้าํระเองทั �งหมด 

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

ท่องเที�ยวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

                    จากน้ันพาทานเดินทางสู ดาวทาวนเมืองเชจู แหลงชอป
ปم�งสินคาทองถิ่น ช่ือดัง 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 สัมผัส
ประสบการณชอปปم�งทีเ่ราใจที่สุดของคุณ เหมือนยก
เมียงดงมาไวบนเกาะ ในสไตลบรรยากาศเกาะเชจู 
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 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นและขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** ใน
กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจราจรตดิขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นอยูเหนือการควบคุม



 

 

ของบริษัท และเจาหนาที่ ที่จะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู
เดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆท้ังสิ้น คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และ
คาใชจาย ที่ลูกคาและบริษัทจายไปแลว 
 

 
***ราคาโปรโมชั่น มีจํานวนจํากัด(ราคายึดตามหนาเว็บไซต) 
 
เงื่อนไขการใหบริการกรณีสํารองที่น่ัง  
   1. ราคาโปรโมช่ันชําระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังไดรับ invoice 
      ราคาปกติชําระเงินมัดจํา***   ทานละ 5,000 บาท 1 วันหลังไดรับ invoice 
   2. สวนที่เหลือชําระเต็มจํานวนกอนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไมชําระยอดเงินสวนที่
เหลือตามเวลาที่กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
ทานสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท 
 
ราคานี้รวม 
-   คาต๋ัวเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลบัพรอมคณะ  
-   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี   
-  คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
-   คาท่ีพักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักหองละ 2-3 ทาน)  
-  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ / คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 20 กก.  
      /1ชิ้น 
-   คาหัวหนาทวัรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 

อัตราคาบริการ 

พีเรียตเดินทาง 
ผูใหญ / 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ราคาปกต ิ ราคา

โปรโมช่ัน 
มีนาคม : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 4-7 , 7-10 9,700.- 6,200.- 4,900.- มีนาคม: 5-8 , 6-9 10,000.- 6,500.- 



 

 

      (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 ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.) 
-  คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอรต 2) ใบประจําตัวคน
ตางดาว 3) ใบสําคัญถิน่ที่อยู 4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6) รูป
ถายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเดินทางเตรียมเอกสารและดําเนินการยื่นวีซาดวยตนเองเทาน้ัน  (สําหรับ
หนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวี
ซา) 
- คาอาหารที่ลูกคารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกําหนด หาก
ลูกคาไมสามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวรจัดให กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปสวนตัวสาํรอง
มาดวย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจํา 
- ยกเลิกการเดินทางไมถึง 30  วัน ยึดเงินคาทัวรทั้งหมด 

(ราคาโปรโมช่ันไมสามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผูเดินทางไดใน
ทุกกรณี ) ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางได*** 
กรุปที่เดินทางตองการนัตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คา
ทัวรทั้งหมด 



 

 

หมายเหตุ 
- จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ข้ึนไป โดยบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

อยางนอย 5 วันกอนการเดินทาง 
- ราคาน้ีเปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 

(นักทองเท่ียวตางประเทศชําระเพิ่มทานละ 3,000 บาท) 
- เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
- สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
- หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยว เทาน้ัน (หากหนังสือเดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําให
ไมสามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น) 

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีทีท่านถูกปฏิเสธ การเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบรกิารของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก เดินทางแลว 

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

- ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงิน 

- การตดิตอใดๆกบัทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมาย ฯลฯ ตองทําในวันทําการของ
บริษัทดังน้ี วันจันทร - วันศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว และ
วันหยุดนักขัตฤกษทีร่ัฐบาลประกาศในปน้ันๆ ถือวาเปนวันหยุดทําการของบริษัท 

- มัคคุเทศก พนักงาน  ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งส้ิน เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจขอบริษัทกํากับเทาน้ัน 



 

 

- หากทานที่ตองการออกตั๋วภายในประเทศ อาทิเชนเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ี
เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เพื่อป�องกันปญหาเท่ียวบินลาชา เปลี่ยนแปลงไฟลทบิน 
การยกเลิกไฟลทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดย
ไมไดแจงใหทราบลวงหนาซึ่งอยูเหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไมรับผดิชอบ
และคืนคาใชจายใหในทุกกรณี 

- ถาลูกคาไมเขารานคาชอปปم�งตามที่โปรแกรมกําหนด ทางแลนดปรับเงินคาเขารานช็อปราน
ละ 100,000 วอน หรือเปนเงินไทย3,000 บาท 

- หองพัก (Double Bed // Twin Bed) เปน  ON REQUEST) ขึ้นอยูกับหองวาง ณ วัน
เขาพัก และโรงแรมท่ีเขาพัก ไมสามารถ CONFIRM ใหได 

- ถาลกูคามีความประสงคขอแยกตัวจากทัวรหรือการทองเทีย่วกับคณะ ทางแลนดปรับเงินวนั
ละ 5,000 บาท/ทาน 

- ขอสงวนสิทธิ์การตัดหองพักสําหรับผูท่ีไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใชหองพักได 
- ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาท่ีเดินทางทองเที่ยว และไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
- เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา

ทานไดยอมรับในเงื่อนไข ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
-  

กรุณาอานเงื่อนไขการจองทัวรตามที่ระบุในรายการขางตน 
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนทําการจอง 


