
 

 

รหัสทัวร TWT2000117 
ทัวรเกาหลี เชจู อิน เชอรร่ี บลอสซั่ม 4 วัน 2 คืน (7C) 
ฮัลโหล คิตตี้ เจจู  - พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค  - น้ําตกซอนจียอน  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังโพมุน
ซา - รานน้ํามันสนเข็มแดง  - ชมทุงดอกยูแช และ ดอกซากุระ - หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ  - 
ชายหาดกวางชกิิ  - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง  - พิพิธภัณฑสัตวน้ํา - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูป
หัวมังกร +สะพานขามทะเลยงยอน  - รานคาสมุนไพร  - รานละลายเงินวอน  - ศูนยเครื่องสําอาง  
- ศูนยโสม  - ล็อตเต ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวนเมืองเชจู 



 

 

     
 
 
22:00-23.30 น. คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณช้ัน 4 ชั้นผูโดยสาร

ขาออก เคานเตอรสายการบินJEJU AIR (BOEING 737-800)  หนาเคานเตอร
เช็คอิน F  ใกลประตูทางเขาหมายเลข 2-3  โดยมีเจาหนาทีจากบริษัทคอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสารของทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.25-03.25 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน 

JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2244 เปนสายการบินโลว
คอสอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต สะดวกสบาย การ
ดูแลเอาใจใสนาประทับใจ พรอมทั้งภาพลักษณที่ดี โดย
มีพรีเซ็นเตอรเปนดาราชื่อดังของเกาหลี สายการบินเจจู
เปนสายการบินชั้นนําทีพ่ัฒนาไดอยางรวดเร็วที่สุดใน
ประเทศเกาหลีใต หลังจากการกอต้ังเมื่อป 2005 ได
ขยายตัวอยางรวดเร็วโดยการปรบัปรุงราคาใหมีความ
ยุติธรรมแกลูกคาตามคําเรียกรอง และยังไดมีการปฏิรูป
ธุรกิจทางกา บินอยางตอเน่ืองอีกดวย สายการบินเจจูได

วันแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ  

ขอ้แนะนาํ  ถา้ตอ้งการนาํของเหลวขึ�นเครื�องใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ�น 
(รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้าํถุงขึ�นไปเพียงใบเดียวเท่านั�น การนาํ
ผลิตภณัฑข์องสดที�ทาํจากสัตวไ์ม่วา่เนื�อหมู เนื�อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้าํเขา้ประเทศเพื�อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากร
ตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

วันที่สอง    สนามบินเจจู  - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู  - พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค  - นํ้าตกซอนจียอน  
- ภูเขาซองอัค  - วัดซนับังโพมุนซา 
 



 

 

ทําใหการทองเทีย่วเปนที่แพรหลายจนกอนหนาน้ันไมเคยนําวิธีเหลาน้ีมาปฏิบัติ จน
ทําใหประเทศเกาหลีใตกลายเปนประเทศทองเที่ยวได มีเสนทางบินมากกวา 67 แหง
ในเมืองสําคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800 ของสายการบินเจจู ไดรับการยอมรับจาก
ทั่วโลก ‘ในดานความปลอดภัย’ ‘และสมรรถภาพ’เปนเครื่องบินที่ใชมากที่สุดและมี
ชื่อเสียงในตางประเทศ 

09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เปนทาอากาศยานที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ของเกาหลีใต 
รองจากทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ไดถกูจัดอันดับจาก OAG วามีไฟลทหรือ
การจราจรบนทองฟ�าเยอะที่สุดในโลก กอต้ังเม่ือป พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของ
ทานใหเร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อใหตรงกับเวลาทองถิ่นของประเทศเกาหลี) ผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พาทานเดินทางสู เมืองมรดกโลก เกาะเชจ ูที่
องคการ UNESCO ใหรางวัลเกาะเชจูเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติแหง
ใหมของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะ
เกาะเชจูเปนเกาะที่เกิดใหมจากภูเขาไฟที่ดับแลว 

พาทานมุงหนาสู  HELLO KITTY JEJU ISLAND เปนสถานที่จัด
แสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับคิตตี้ หลากหลายเวอรชั่น  รวมท้ังสิ่งของ
เครื่องใชที่เปนคติตี้ทั้งหมด  พรอมเร่ืองราวประวัตคิวามเปนมา ราน
ขายของที่ระลึกนารักๆ มากมายใหทานไดเลือกซื้อติดไมติดมือ เชน ท่ี
คาดผม รม สมุด หมอน ตุกตา และช็อคโกแลต รับรองถกูใจสาวกของ 
Hello Kitty แนนอน อีกทั้งยัง คิตตีค้าเฟ� ซึ่งเปนรานกาแฟตกแตง
อยางนารักเหมาะสําหรับถายภาพ ภายในรานมีจําหนายเคกหลาย

รสชาติ  ไอศรีมโยเกริ์ต และกาแฟ รสชาติอรอยท่ีคุณไมควรพลาด 
               พรอมเสริฟดวยเมนู จิมดัก ไกอบซีอ๊ิว เปนเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองดั้งเดิม จิมดัก

จานใหญน้ีประกอบไปดวย ไกชิ้นโต วุนเสนเกาหลีน้ีมีลักษณะเปนเสนแบนใหญๆทํา
จากมันฝรั่งทําใหเหนียวนุมเปนพเิศษผัดคลุกเคลากับซอส
สูตรเฉพาะ เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ  การรับประทานใช
กรรไกรตัดเสนและไกฉับๆใหเปนชิ้นเล็กพอดีคํา รับรอง
ตองติดใจ 



 

 

                     พาทานเดินทางสู พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ไดรบัของขวัญจาก
ธรรมชาติ ทําใหเปนที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่สงผลิตภัณฑชาเขียวสงออกไปขาย
ทั่วโลก เปนสถานที่จัดแสดงประวตัิและวัฒนธรรมการชงชา   อันหลากหลาย รวมถึง
ผลิตภัณฑแปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเชน ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะสําหรับซื้อ
เปนของฝาก มีคุกกี้ชาเขียว ซุปชาเขยีว แผนมาสกหนาชาเขียว และแชมพู เปนตน 
ภายในยังมีคาเฟ�ที่จําหนายชาเขียวทั้งรอนและเย็น ไอศกรีม ชาเขียว และโรลชาเขียว
ที่คุณไมควรพลาด  ภายในยังประกอบไปดวย หอชมวิวซึ่งนักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับ
ภาพบรรยากาศของไรชาเขียวที่ใหญที่สุดในเกาหลีใต รวมทั้งถายภาพที่ระลึกกับถวย
ชา ซึ่งเปนสัญลักษณของไรชาเขียวที่น่ี 

                จากน้ันนําทานเดินทางสู นํ้าตกชอนจียอน (CHOENJIYEON FALL) น้ําตกที่ไหล
ลงจากหนาผาหินน้ีทานสามารถมองและจินตนาการเห็น
ออกเปนรูปตางๆ ทําใหเกิดเสียงราวกับฟ�าคะนอง สาย
น้ําตกไหลลงสูแองน้ํารวมกับแสงสะทอนเปรียบไดกบัการ
รวมท้ังผืนฟ�าและพื้นดินเขาดวยกัน ดวยความงดงามน้ี ทํา
ใหเปนสถานที่ยอดนิยมของนักทองเที่ยว เพื่อถายภาพ 
โดยมีน้ําตกซอนจียอนเปนฉากหลังภาพถายท่ีสวยงาม 

                    พาทานเดินทางสู ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เปน
ภูเขาไฟท่ีสวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมววิทองทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซาน
และเกาะแกงกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดที่น่ีจะไมไดเปน
ทรายสีขาวแตกลับเปนหินสีดํา น้ําทะเลสีดําแปลกตา เปนจุดดําน้ํายอดนิยมของกลุม
แฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมีชองที่ทหารญี่ปุ�นบังคบัใหคนเกาหลีขุดเจาะไวตั้งแตสมัย
สงครามโลก  เพ่ือเอาไวจอดเรือแอบซอนไวสําหรับทําลาย
เรือของอเมริกา โดยทําเปนเรือติดระเบิดแลวพุงชนแบบ
พลีชีพ กอนน้ีเปดใหเขาชม แตมีเหตุการณเคยดินถลมลง
มาเลยปดไมใหเขาชมอีกเลย และยังเคยเปนสถานที่ถาย
ทําเร่ือง "แดจังกึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ ละครโทรทัศนยอด
นิยมของเกาหลีใต สําหรับใครที่ช่ืนชอบการทานอาหาร
ทะเลสดๆ คงตองฟนกบัหอยเป�าฮื้อสุดขึ้นชื่อ ที่อาชีพ



 

 

แฮนยอหรือนักประดาน้ําหญิงวัยชรางมขึ้นมาขายกันอยูริมชายฝم�ง สด อรอยอยาบอก
ใครเชียว 

               จากน้ันพาทานแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบงัโพมุนซา วัดแหงน้ีตั้งอยูบนเขาซันบังหัน
หนาออกสูทะเล  ระหวางทางขึ้นทานจะไดยินเสียงพระ
สวดมนต ภายในวัดจะประดษิฐานพระพุทธรูปองคใหญ
ซึ่งเปนพระประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเปนที่เลื่อมใส
ของชาวบานบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใตที่นับถือ
ศาสนาพุทธ  และรูปปم�นเจาแมกวนอิมซึ่งหันหนาออกสู
ทะเล นอกจากน้ันยังมีรูปปم�นพระสังกัจจายน ซึ่งหากได
ลูบพุงก็จะรํ่ารวยเงินทอง ทานจะไดพบกับวิธีการทําบุญ
ของชาวเกาหลีใตที่แตกตางกบัวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายขาวสารเพ่ือเปนอาหาร
สําหรับพระสงฆแสดงถึงความอุดมสมบูรณ ถวายเทียนเพ่ือเปนแสงสวางแหงชีวิต 
นอกจากน้ันที่วัดแหงน้ีทานยังจะไดชื่นชมกบัววิทะเลที่สวยงามของแหลมมังกรที่ยื่น
ออกสูมหาสมุทร 

                พรอมเสริฟดวยเมนู ซัมกย็อบซัล  เปนอาหารที่เปนที่นิยมของชาวเกาหลี  โดยการ
นําหมูสามชั้นไปยางงบนแผนโลหะท่ีถูกเผาจนรอน   ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟพรอมกับ
เครื่องเคียงตางๆ ไดแก กิมจิ พริกเขยีว กระเทียมหั่นบางๆ พริกไทยป�น เกลือ และ
น้ํามันงา ถึงแมวาซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือไมไดมีการ
หมักหรือมีสวนผสมที่หลากหลาย แตวาถาพูดถึงรสชาติแลว นับวาพลาดไมไดเลย 

พกัที่             Sea & Hotel  หรือเทียบเทา   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป ผัก
ปรุงรสตางๆ กิมจ ิ     (ผักดองเกาหลี)  
 
 เชา           รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย 

ขาวตม ซุป ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ใน
อดีตอาหารเชาจะไมแตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน 
(ใสกับขาว) ท่ีนอยกวาเทาน้ัน แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตล
ตะวันตกกันมากขึ้น 

               จากน้ันพาทานเดินทางตอท่ี รานนํ้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรยแหงธรรมชาติ ผาน
ผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาติโซล 
ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวยลดไขมันและนํ่าตาลใน
กระแสเลือด ป�องกันการเกิดเสนเลือดตีบ แตก ตัน และ
สามารถลางสารพิษในรางกาย เพือ่เพิ่มภูมิตานทานและ
ทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี ซ่ึงกําลังเปนสิ่งที่ไดรับความ
นิยมจากคนในประเทศเกาหลีเปนอยางมาก และยังมีผลิตภัณฑตางๆที่ทําจากสนเข็ม
แดงซึ่งเปนสินคายอดนิยมสําหรับคนเกาหลีและ
นักทองเที่ยว 

                จากน้ันพาทานสู ชมทุงดอกยูแช และ ดอกซากุระ 
(YUCHAE FLOWER&CHERRY BLOSSOM) ดอก
เรปถือเปนสัญลักษณของเกาะเชจู “ยูแช  หรือ “เรป หรือ 
เรปซีด (Rapeseed)” มีช่ือเรียกทางการเปน
ภาษาอังกฤษวา “คาโนลา มีดอกสีเหลืองประกอบดวย
กลีบดอก 4 กลีบ พบบนเกาะเชจูโดยเร่ิมในเดือน
กุมภาพันธ - พฤษภาคม ของทุกป ทุงดอกเรปออกดอก
บานสะพรั่งเหลืองอรามเต็มเนินเขา นอกจากน้ันในชวง
ปลายเดือนมีนาคม - กลางเดือนเมษายน ดอกซากุระเริม
ผลิบาน ดอกซากุระหรือดอกพตกดที่เกาะเชจน้ัูน ไดชื่อ

วันที่สาม      รานนํ้ามันสนเข็มแดง  - ชมทุงดอกยูแช และ ดอกซากุระ - หมูบานวัฒนธรรม
ซองอึบ  - ชายหาดกวางชิกิ  - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง  - พิพิธภัณฑสัตวน้ํา 



 

 

วาเปน KING OF CHERRY BLOSSOM TREE  คือเปนดอกพ็อตโกตที่ใหญที่สุด
และสวยงามที่สุดในเกาหลี จะบานสะพร่ังริมถนนสองขางทางท่ัวเกาะเชจู (ปริมาณ
ของดอกเรปและดอกซากุระบานอาจขึ้นอยูกับภูมิอากาศ ณ วันเดินทาง) 

               จากน้ันพาทานเยี่ยมชม หมูบานวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 
VILLAGE) หมูบานแหงนี้ไมใชเปนแคหมูบานนิทรรศการธรรมดา แตยังเปนหมูบาน
โบราณอายุมากกวา 300 ป ท่ียังมีชาวบานอาศัยอยูจริง เอกลกัษณของการสราง
บานที่น่ีคือจะใชดินเหนียว ผสมกับมูลมา เปนตัวยึดกอนหินและกอนอิฐเขาดวยกัน
เปนโครงสรางของตัวบาน ถาทานเคยมาเที่ยวเกาหลีใตแลวเคยเห็นไหตางๆที่อยูตาม
บานก็จะเดาไดวาเปนไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แตสําหรับที่เกาะน้ี
น้ัน ไหที่วางเรียงรายกันอยูตามบานเรือนที่น่ีจะเปนไหสําหรับหมัก "โอมีจา" หรือ 
แบล็คราสเบอรรี่ ท่ีจะมีเฉพาะบนเกาะแหงน้ี โดยชาวบานจะนําผลเบอรรีป่�ามาใสลง
ไปในไหพรอมกับน้ําผึ้ง และหมักไวสามป กอนทีจ่ะนํามารับประทานได รสชาติหวาน
อมเปรี้ยว และในสมัยกอนเคยถูกใชในการรกัษาคนป�วย  ปจจุบันน้ีกลายเปนสินคาท่ี
ผูมาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลับไปรบัประทาน และซื้อเพื่อเปนของฝาก 

                พรอมเสริฟดวยเมนู "แทจีพลูแบ็ก"  เปนการนําเน้ือหมูหมักกับเครื่องปรงุรสสูตร
พิเศษ กอนนําไปผัดคลุกเคลาพรอมน้ําซุป นักทองเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมี
รสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กนอย  เม่ือสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียง
ตาง และขาวสวยรอนๆ เปนอาหารพิเศษที่ขอแนะนํา 
จากน้ันพาทุกทานเดินทางสู ชายหาดกวางชิกิ (Gwangchigi Beach) เปน
ชายหาดที่สวยที่สุดแหงหน่ึงบนเกาะเชจู ชายหาดน้ีมี
ทัศนียภาพเปนเอกลักษณมีวิวพื้นหลังเปนปากปลอง
ภูเขาไฟซองซานอิลจูบงซึ่งเปนไฮไลทของเกาะเชจู  ทุก
ทานจะไดชมความสวยงามของธรรมชาติที่ยังคงความ
อุดมสมบูรณและรับลมทะเลเย็นๆ และ ท่ีสําคัญยังเปน
จุดชมวิวพระอาทิตยตกที่สวยที่สุดแหงหน่ึงบนเกาะเชจู 

                จากน้ันนําทานชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  
(SONGSAN SUNRISE PEAK) เปนภูเขาไฟที่ดับแล 
ปากปลองภูเขาไฟท่ีมีลักษณะเหมือนมงกุฎ เปนสถานที่



 

 

โดงดงัที่ผูคนมาขอพรและชมพระอาทิตยขึ้น เปนหน่ึงใน 10 สถานทีส่วยงามใน
เกาะเชจู และในจุดน้ีเรายังสามารถดื่มด่ํากับทองฟ�าและน้ําทะเลสีคราม ทิวทัศนที่
สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เปนสถานที่ท่ีนักทองเทีย่วจากทั่วทุกมุมโลกอยาก
มาสัมผัส จึงถูกยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยใหมทางธรรมชาติของโลก ทาน
สามารถเดินขึ้นไปยังปากปลองภูเขาไฟที่ดับแลว ระหวางทางทานสามารถหยุดแวะ
พักชมววิและถายรูปจากมุมสูง แตละจุดชมวิวที่ทานแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน
และบรรยากาศที่แตกตางกัน เมื่อขึ้นไปถึงดานบนสุดของปากปลองภูเขาไฟทานจะได
สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ และทัศนียภาพท่ีสวยงามอยางแนนอน 

                    จากน้ันพาทานเขาชม AQUA PLANET พิพิธภัณฑสัตวน้ํา หรือ Aquarium ที่
ใหญที่สุดในเอเชีย เปนสถานที่อีกแหงหน่ึงที่ไมควรพลาด
เม่ือไดมาเยือนเกาะเชจู เพราะที่น่ีเปนทั้งศูนยกลางการ
เรียนรูทางทะเล ความรูเกี่ยวกบั  ธรรมชาติและส่ิงมชีีวิต
ใตทะเลท่ีจัดแสดงไดนาสนใจ และสวยงาม มีตูปลาจํานวน
มากตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญมหึมาอลังการ ชวน
ตื่นตาต่ืนใจในโลกใตทองทะเล นอกจากน้ีมีฉลามวาฬเปน
ไฮไลท โชวการใหอาหารปลาฉลามสุดระทึก ดินแดนแหงนกเพนกวนิ ชมการให
อาหารนกเพนกวินตัวนอย ที่ตางกรูกันมารับอาหารอยางคึกคัก และปลากระเบนวาย
ขามหัวไปมาทําใหคุณและครอบครวัหลงรักทองทะเลโดยไมรูตัว 

               พรอมเสริฟทุกทานดวยเมนู ซีฟู�ดน่ึง   เมนูปم�งยางประกอบไปดวยหอย และ กุง 
เกาะเชจูขึ้นชื่อดวยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุกทานไดลิ้มความหอม หวานของหอย 
เมนูเสริฟพรอมขาวสวยและเครื่องเคียงตางๆ 

พักที่          Sea & Hotel  หรือเทียบเทา   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
เชา            รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย 

ขาวตม ซุป ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ใน
อดีตอาหารเชาจะไมแตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน 
(ใสกับขาว) ท่ีนอยกวาเทาน้ัน แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตล
ตะวันตกกันมากขึ้น 

                     จากน้ันพาทุกทานชม  ยงดูอัมร็อค โขดหินมังกร (YONGDUAM ROCK) และ 
สะพานขามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) 
ยงดูอัมร็อคที่มีลักษณะคลายกับหัวมังกร อีกหน่ึงในมนต
เสนหทางธรรมชาติของเกาะเจจู ซ่ึงถือกันวาถาหากใครไม
ไดมาเยือน ยงดูอัมร็อค เพื่อมาดูโขดหินมังกร ก็ถือวายัง
มาไมถึงเกาะเจจู โขดหินมังกรแหงน้ีเกิดขึ้นจากการกดั
กรอนของคลื่นลมทะเล ทําใหมีรูปทรงลักษณะเหมือนหัว
มังกร กําลังอาปากสงเสียงรองคํารามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากทองทะเล เพื่อขึ้นสู
ทองฟ�า เปนประติมากรรมท่ีธรรมชาติไดสรางสรรคมา สถานที่แหงน้ีเปนที่สนใจของ
นักทองเท่ียวเกาหลีเปนอยางมาก และยังสามารถเดินไปเยีย่มชมสะพานขามทะเลยง
ยอนเพื่อชมวิวธารลาวาท่ีตอนน้ีกลายเปนธารน้ําทะเลที่มีสีสวยงามแปลกตาอีกดวย 

                จากน้ันนําทานชม รานสมุนไพร (K0REA HERB) ใหมลาสุดของเกาหลี โดยมีการ
จดลิขสิทธ์ิเรียบรอยแลว เปนสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอต
เกนามู) ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรสเปรี้ยว ดี
สําหรับบุคคลท่ี นิยมดื่มเหลา ชา กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ 
เมล็ดฮอตเก จะชวยในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมัน
ที่สะสมอยูภายในผนังของตับหรือไต ชวยใหตับหรือไต
ของทานแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเอง  รานละลายเงินวอน
หรือ (SUPERMARKET) ที่น่ีมีขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเชน ขนมขาว

วันที่สี่        ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานขามทะเลยงยอน - รานคา
สมุนไพร  - รานละลายเงินวอน  - ศนูย 



 

 

พอง ช็อคโกแล็คสม สมอบแหง สมเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพาย สาหราย
หลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใชในครัวเรือน ลูกบอลซักผา เครื่องใชไฟฟ�า  และ
ยังมีชุดเครื่องนอนอันดับ1ของเกาหลี (SESA LIVING) ที่นุม นาสัมผัส พรอมกับการ
กันไรฝุ�นไดดีเยี่ยม ของฝากของที่ระลึกมีใหทานไดเลือกซื้อมากมาย พรอมทั้งมี
บริการบรรจุกลองตามเงื่อนไขของราน  

                จากน้ันพาทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางค  
(COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสําอางคที่หมอ
ศัลยกรรมเกาหลีรวมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ
ตางๆ ที่เหมาะกับผูท่ีมีปญหาผิวหนา ไมวาจะเปนสิว มี
ริ้วรอย ฝ�า กระ จุดดางดําใบหนาหมองคลํ้า อยากผิวขาว
สวางใส ไรริ้วรอย แตงหนาเบาๆโชวผิวแบบสาวเกาหลี โดยไมตองศัลยกรรม  

กลางวัน      พรอมเสริฟดวยเมนู พลุโกกิ สวนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักช้ินบาง ๆ ผักตาง ๆ เชน 
กะหลํ่าปลี ฟกทองออน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุนเสนมาตมรวมกัน โดยสามารถ
ทานไดทั้งแบบแหงและน้ํา เครื่องเคียงตาง ๆ คือ ถั่วงอกดอง วุนเสนปรุงรสสาหราย 
กิมจิ เสริฟพรอมกับขาวสวยรอนๆ ทานจะอ่ิมอรอยกับเมนูอาหารน้ีอยางแนนอน 
จากน้ันนําทานสู ศูนยโสม (Ginseng Center) ศูนยโสม
แหงน้ีรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่อายุ 6 ป ซ่ึง
ถือวาเปนโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจาหนาที่ให
ความรูเกี่ยวกบัโสมพรอมอธิบายคุณสมบัติและผลติภัณฑที่
ผลิตจากโสม ใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบํารุง
รางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ 

                     จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษ ีลอตเต ดิวตี้ฟรี (LOTTE DUTY FREE 
SHOP) ที่น่ีมีสินคาชั้นนําปลอดภาษใีหทานเลือกซื้อ
มากมายกวา 500 ชนิด  น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอางค 
กระเป�า นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลายแบรดดัง อาทิ
เชน 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, Perfu
ฯลฯ 

                จากน้ันพาทานเดินทางสู ดาวทาวนเมืองเชจู แหลงชอปปم�งสินคาทองถิ่น ช่ือดัง บน
เกาะเชจู 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 เหมือนยกเมียงดง
มาไวบนเกาะ ในสไตลบรรยากาศเกาะเชจู พรอมรานอาหาร รานกาแฟ รานคาเฟ� 
มากมาย 

21:30-22.30 น. เหินฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน  
               JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2243 พรอมความประทับใจ 
01.00-02.00 น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ  
 
 
**กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏเิสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม
คืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** ในกรณีเกิดเหตุ
สุดวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 
การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ท่ีเกิดขึ้นอยูเหนือการควบคุมของบริษัท 
และเจาหนาที่ ท่ีจะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผูเดินทางไม
สามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และคาใชจายที่
ลูกคาและบริษัทจายไปแลว 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***ราคาโปรโมชั่น มีจํานวนจํากัด(ราคายึดตามหนาเว็บไซต) 

อัตราคาบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใหญ/ 
เด็กไมเสริมเตียง พักเด่ียวเพ่ิม ราคา
ปกต ิ

ราคา
โปรโมช่ัน 

มีนาคม : 28-31, 29-1 เม.ย., 30-2 เม.ย., 31-3 
เม.ย. 13,400 9,900 

4,900.- 

เมษายน : 6-9, 7-10 13,000 9,500 
เมษายน : 5-8, 8-11 13,300 9,800 

เมษายน : 1-4 13,700 10,200 
เมษายน : 2-5, 4-7, 9-12 15,400 11,900 

เมษายน : 3-6, 10-13 19,400 15,900 
เมษายน : 12-15 20,400 16,900 
เมษายน : 11-14 21,400 17,900 

***เนื� องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครั �งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื�องผู้แอบแฝงมาเป็น
นักท่องเที�ยว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอื์�น เช่น ไปทาํงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันั�นตั �งแต่วนัที� � มีนาคม ����  โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN CHERRY 
BLOSSOM ทางแลนด์เกาหลีจาํเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื�อให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านั�น เป็นจาํนวนเงิน (��,��� บาท หรือ 300,000 วอน) หาก
ลกูค้าเป็นนักท่องเที�ยวจริงๆ เดินทางท่องเที�ยวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมที�กาํหนด สามารถขอรบัเงินประกนันี�คืนเตม็จาํนวน ดงันั �น
จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบติัตามเงื�อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนเงินประกนักรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงาน
ทั �งที�ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าที�ตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลกูค้าจะต้องเป็น
ผูช้าํระเองทั �งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเที�ยวหลงัเวลาเครื�องลงประมาณ � ชั �วโมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที�ติด
ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด์้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื�อ
ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที�ยวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการกรณีสํารองที่น่ัง  
   1. ราคาโปรโมช่ันชําระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังไดรับ invoice 
      ราคาปกติชําระเงินมัดจํา***   ทานละ 5,000 บาท 1 วันหลังไดรับ invoice 
   2. สวนที่เหลือชําระเต็มจํานวนกอนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไมชําระยอดเงินสวนที่เหลือ
ตามเวลาที่กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวาทาน
สละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท 
 
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 
-   คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธิ์หัวหนาทัวรไมบินขึ้นไปพรอมกรุปทัวร) 
-   คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) (เอกสารขอเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 
ราคานี้ไมรวม 
-   คาธรรมเนียมคนขับรถและไกดทองถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ตอทานตลอดทริป 

-   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) 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 หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผูเดินทางไดในทุก
กรณี ) 
** ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางได*** 
กรุปที่เดินทางตองการนัตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ  
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คา
ทัวรทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
-           จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ขึ้นไป โดยบรษิัทจะแจงใหทราบ
ลวงหนาอยางนอย 5 วันกอนการเดินทาง 
-           ราคาน้ีเปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
(นักทองเท่ียวตางประเทศชําระเพิ่มทานละ 3,000 บาท) 
 -         เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเท่ียว สามารถเปลีย่นแปลงไดตาม
ความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
-           หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว เทาน้ัน (หากหนังสือเดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําใหไม
สามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น) 



 

 

-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีทีท่านถูกปฏิเสธ การเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก เดินทางแลว 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบัติเหตุทีเ่กิดจาก ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
-           ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือน
วันหรือคืนเงิน 
-          การติดตอใดๆกับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมาย ฯลฯ ตองทําในวันทําการ
ของบริษัทดังน้ี วันจันทร - วันศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว และ
วันหยุดนักขัตฤกษทีร่ัฐบาลประกาศในปน้ันๆ ถือวาเปนวันหยุดทําการของบริษัท 
-          มัคคุเทศก พนักงาน  ไมมอํีานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งส้ิน เวนแตมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจขอบริษัทกํากับเทาน้ัน 
-           หากทานที่ตองการออกตั๋วภายในประเทศ อาทิเชนเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ี
เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เพื่อป�องกันปญหาเท่ียวบินลาชา เปลี่ยนแปลงไฟลทบิน การ
ยกเลิกไฟลทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนาซึ่งอยูเหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและคืนคาใชจาย
ใหในทุกกรณี 
-           ถาลูกคาไมเขารานคาชอปปم�งตามที่โปรแกรมกําหนด ทางแลนดปรับเงินคาเขา
รานช็อปรานละ 3,000 บาท 
-           หองพัก (Double Bed // Twin Bed) เปน  ON REQUEST) ขึ้นอยูกับหอง
วาง ณ วันเขาพัก และโรงแรมที่เขาพัก ไมสามารถ CONFIRM ใหได 
-           ถาลูกคามีความประสงคขอแยกตัวจากทัวรหรือการทองเที่ยวกับคณะ ทางแลนด
ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ทาน 



 

 

-           ขอสงวนสิทธิ์การตดัหองพักสําหรับผูที่ไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใช
หองพักได 
-           ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาที่เดินทางทองเที่ยว และไปกลับพรอมกรุปเทานั้น 
-            เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรบัในเงื่อนไข ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

 
กรุณาอานเงื่อนไขการจองทัวรตามที่ระบุในรายการขางตน  
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนทําการจอง 


