
 

 

รหัสทัวร TWT2000130 
ทัวรเกาหลี โรแมนติก เชจู อิน เฟบรูเออรี 4 วัน 2 คืน (7C) 
อุทยานแหงชาติฮัลลาซาน  - โชวกายกรรม  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังโพมุนซา  - พิพิธภัณฑชา
โอซุลลอค - รานน้ํามันสนเข็มแดง  - ทุงดอกยูเช หรือ ทุงดอกเรป  - หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ   
ชายหาดกวางชกิิ  - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง - พิพิธภัณฑสัตวนํ้า - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูป
หัวมังกร +สะพานขามทะเลยงยอน  - รานคาสมุนไพร  - รานละลายเงินวอน  - ศูนยเครื่องสําอาง  
ศูนยโสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวนเมืองเชจู 



 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 

7C2244 เปนสายการบินโลวคอสอันดับ1 ของประเทศ
เกาหลีใต สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใสนาประทับใจ 
พรอมทั้งภาพลักษณที่ดี โดยมีพรีเซ็นเตอรเปนดาราชื่อดัง
ของเกาหลี สายการบินเจจูเปนสายการบินชัน้นําที่พัฒนา
ไดอยางรวดเร็วที่สุดในประเทศเกาหลีใต หลังจากการ
กอตั้งเม่ือป 2005 ไดขยายตัวอยางรวดเร็วโดยการ
ปรับปรงุราคาใหมีความยุติธรรมแกลูกคาตามคําเรียกรอง 
และยังไดมีการปฏิรูปธรุกิจทางกา บินอยางตอเน่ืองอีก
ดวย สายการบินเจจูไดทําใหการทองเที่ยวเปนที่
แพรหลายจนประสบความสําเร็จ ซ่ึงกอนหนานั้นไมเคยนํา

วันแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ  

ขอ้แนะนํา  ถ้าต้องการนําของเหลวขึ�นเครื�องใสก่ระเป๋าถอืตดิตวัจะตอ้งบรรจใุนบรรจภุณัฑ ์และมปีรมิาณไมเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น 
(รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑ์ดงักล่าว ควรใส่ในถุงที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นําถุงขึ�นไปเพยีงใบเดยีวเท่านั �น 
การนําผลติภณัฑ์ของสดที�ทําจากสตัวไ์ม่ว่าเนื�อหมู เนื�อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหนํ้าเขา้ประเทศเพื�อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะ
หากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีค่าปรบั 

วันที่สอง     สนามบินเจจู  - อุทยานแหงชาติฮัลลาซาน  - โชวกายกรรม  - ภูเขาซองอัค  - 
วัดซันบังโพมุนซา  - พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค 

 



 

 

วิธีเหลาน้ีมาปฏิบัติ จนทําใหประเทศเกาหลีใตกลายเปนประเทศทองเที่ยวได มี
เสนทางบินมากกวา 67 แหงในเมืองสําคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800 ของสายการ
บินเจจู ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก ‘ในดานความปลอดภัย’ ‘และสมรรถภาพ’เปน
เครื่องบินที่ใชมากที่สุดและมีช่ือเสียงในตางประเทศ 

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 

                     อุทยานแหงชาติฮัลลาซาน  เปนภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต ประกอบดวย
ภูเขาไฟท่ีดับไปนานแลวซึ่งเปนตนกําเนิดของเกาะสวน
ใหญในเชจู ภูเขาฮลัลาซานมีความสูง 1,950 เมตร และ
ไดรับการคดัเลือกใหเปนสถานที่ทองเท่ียวทางธรรมชาติ
ที่มีความสวยงามลําดับที่ 182 ของเกาหลี และจัดตั้ง
เปนอุทยานแหงชาติตั้งแตป ค.ศ. 1970 ภูเขาฮัลลาไดรับ
การขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่สงวนเขตชีวมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) 
และเพยีงอีกหาปตอมาก็ไดรบัการแตงตั้งเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ (World 
Natural Heritage Site) ใหทานไดสัมผัสความงามของภูเขาฮัลลาซานที่มีหิมะปก
คลุม สีขาวของหิมะปกคลุมอยูน้ันดูราวกับปุยเมฆ ที่ตัดกับสีน้ําเงินของทองฟ�า  
เหมาะสําหรับการถายรูปเพ่ือเก็บไวเปนที่ระลกึ                                                                                                    

                อาหารกลางวันพรอมเสริฟดวยเมนู จิมดัก ไกอบซีอ๊ิว เปนเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมือง
ดั้งเดิม จิมดักจานใหญนี้ประกอบไปดวย ไกชิน้โต   วุนเสนเกาหลีน้ีมีลักษณะเปนเสน
แบนใหญๆทําจากมันฝรั่งทําใหเหนียวนุมเปนพิเศษผัดคลุกเคลากับซอสสูตรเฉพาะ
เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ  การรับประทานใชกรรไกรตดัเสนและไกฉับๆใหเปนชิ้น
เล็กพอดีคํา รับรองตองติดใจ 



 

 

               จากน้ันพาทานเขาชม โชวกายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดง
ความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียวและ
ความยืดหยุนของรางกาย มีการแสดงหลากหลายชุด แต
ละการแสดงจะแตกตางกันไป เปนที่ต่ืนตาต่ืนใจของผูชม 
มีท้ัง แสง สี เสียง ทานจะไดรับความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน และหวาดเสียว ไปพรอมๆกัน  เชน โชวลอด
หวง โชวน้ีนักกายกรรมจะหมุนตัวและแสดงทวงทา
กายกรรมตางๆ ดวยหวงที่หอยอยูกลางอากาศ  โชวกายกรรมกลางอากาศดวยผา 
นักแสดงจะเลนกายกรรม บิดตัวดวยทาทาง สงางามขณะหอยตัวอยูกลางอากาศดวย
ผาเพียงผืนเดียว เปนตน แตไฮไลทของโชวน้ี คือ มอเตอรไซคผาดโผนในพื้นทีจ่ํากัด 
ที่เขาไปขับสวนทางกันอยูในลูกโลก ซึ่งสนุก ต่ืนเตนเราใจ เรียกเสียงปรบมือจากผูชม
ไดทั้งฮอล 

                     พาทานเดินทางสู ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เปนภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูก
บนเกาะเชจู สามารถชมวิวทองทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแกงกลางทะเล
มากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดที่น่ีจะไมไดเปนทรายสีขาวแตกลับเปนหินสี
ดํา น้ําทะเลสีดําแปลกตา เปนจุดดําน้ํายอดนิยมของ
กลุมแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมีชองที่ทหารญี่ปุ�น
บังคบัใหคนเกาหลีขุดเจาะไวตั้งแตสมัยสงครามโลก  
เพ่ือเอาไวจอดเรือแอบซอนไวสําหรับทําลายเรือของ
อเมริกา โดยทําเปนเรือติดระเบิดแลวพุงชนแบบพลีชีพ 
กอนน้ีเปดใหเขาชม แตมีเหตุการณเคยดินถลมลงมา
เลยปดไมใหเขาชมอีกเลย และยังเคยเปนสถานที่ถาย
ทําเร่ือง "แดจังกึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ ละครโทรทัศน
ยอดนิยมของเกาหลีใต สําหรับใครที่ช่ืนชอบการทาน
อาหารทะเลสดๆ คงตองฟนกับหอยเป�าฮื้อสุดขึ้นชื่อ ที่
อาชีพแฮนยอหรือนักประดาน้ําหญิงวัยชรา. งมขึ้นมา
ขายกันอยูริมชายฝم�ง สด อรอยอยาบอกใครเชียว 



 

 

                จากน้ันพาทานแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา วัดแหงน้ีตั้งอยูบนเขาซันบัง
หันหนาออกสูทะเล  ระหวางทางขึ้นทานจะไดยิน
เสียงพระสวดมนต ภายในวัดจะประดษิฐาน
พระพุทธรูปองคใหญซึ่งเปนพระประธานที่มีความ
ศักดิ์สิทธิ์และเปนที่เลื่อมใสของชาวบานบนเกาะเชจู 
และชาวเกาหลีใตที่นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปم�น
เจาแมกวนอิมซึ่งหันหนาออกสูทะเล นอกจากนั้นยัง
มีรูปปم�นพระสังกัจจายน ซึ่งหากไดลูบพุงก็จะรํ่ารวย
เงินทอง ทานจะไดพบกับวิธีการทําบุญของชาวเกาหลีใตที่แตกตางกับวัฒนธรรมไทย 
โดยนิยมถวายขาวสารเพ่ือเปนอาหารสําหรับพระสงฆแสดงถึงความอุดมสมบูรณ 
ถวายเทียนเพื่อเปนแสงสวางแหงชีวิต นอกจากน้ันที่วัดแหงน้ีทานยังจะไดชื่นชมกบัวิว
ทะเลท่ีสวยงามของแหลมมังกรที่ยื่นออกสูมหาสมุทร 

                พาทานเดินทางสู พิพิธภัณฑชาโอซลุลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ไดรบัของขวัญจาก
ธรรมชาติ ทําใหเปนที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่สงผลิตภัณฑชาเขียวสงออกไปขาย
ทั่วโลก เปนสถานที่จัดแสดงประวตัิและวัฒนธรรมการชงชา   อันหลากหลาย รวมถึง
ผลิตภัณฑแปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเชน ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะสําหรับซื้อ
เปนของฝาก มีคุกกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผนมาสกหนาชาเขียว และแชมพู เปนตน 
ภายในยังมีคาเฟ�ที่จําหนายชาเขียวทั้งรอนและเย็น ไอศกรีม ชาเขียว และโรลชาเขียว
ทีคุ่ณไมควรพลาด  ภายในยังประกอบไปดวย หอชมวิวซึ่งนักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับ
ภาพบรรยากาศของไรชาเขยีวที่ใหญที่สุดในเกาหลีใต รวมทั้งถายภาพท่ีระลึกกับถวย
ชา ซึ่งเปนสัญลักษณของไรชาเขียวที่น่ี 

                อาหารเย็นพรอมเสริฟดวยเมนู ซัมกย็อบซัล  เปนอาหารที่เปนที่นิยมของชาวเกาหลี  
โดยการนําหมูสามช้ันไปยางบนแผนโลหะที่ถูกเผาจนรอน   ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟ
พรอมกับเครือ่งเคียงตางๆ ไดแก กิมจิ พริกเขียว กระเทียมห่ันบางๆ พริกไทยป�น 
เกลือ และน้ํามันงา ถึงแมวาซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือ
ไมไดมีการหมักหรือมีสวนผสมที่หลากหลาย แตวาถาพูดถึงรสชาติแลว นับวาพลาด
ไมไดเลย 

พักที่             Sea & Hotel  หรือเทียบเทา   



 

 

 
 
 
 
เชา           รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย 

ขาวตม ซุป ผักปรุงรสตางๆ กิมจ ิ     (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก 
ในอดีตอาหารเชาจะไมแตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวน
จาน (ใสกับขาว) ที่นอยกวาเทาน้ัน แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตล
ตะวันตกกันมากขึ้น 

                     จากน้ันพาทานเดินทางตอที่ รานนํ้ามันสนเข็มแดง 
มหัศจรรยแหงธรรมชาติ ผานผลงานการวิจัยมากมาย
จากมหาวิทยาลัยแหงชาติโซล ประเทศเกาหลีใต มี
สรรพคุณชวยลดไขมันและน่ําตาลในกระแสเลือด 
ป�องกันการเกิดเสนเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถลาง
สารพิษในรางกาย เพื่อเพิ่มภูมิตานทานและทําใหอายุ
ยืนแบบชาวเกาหลี ซ่ึงกําลังเปนสิ่งที่ไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเปน
อยางมาก และยังมีผลิตภัณฑตางๆท่ีทําจากสนเข็มแดงซึ่งเปนสินคายอดนิยมสําหรับ
คนเกาหลีและนักทองเที่ยว 

                จากน้ันพาทานสู ทุงดอกยูเช หรือ ทุงดอกเรป  ดอกเรปถือเปนสัญลักษณของ
เกาะเชจู “ยูแช  หรือ “เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed)” 
มีช่ือเรียกทางการเปนภาษาอังกฤษวา “คาโนลา มีดอกสี
เหลืองประกอบดวยกลีบดอก 4 กลีบ พบบนเกาะเชจูโดย
เร่ิมในเดอืนกุมภาพันธ - พฤษภาคม ของทุกป ทุงดอกเร
ปออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอรามเต็มเนินเขา เปนวิว
ธรรมชาติที่สวยงามเหมาะสําหรับเก็บรปูความประทับใจ
เปนความทรงจํา (ปริมาณของดอกเรปบานอาจขึ้นอยูกับภูมิอากาศคะ) 

 

วันที่สาม      รานนํ้ามันสนเข็มแดง  - ทุงดอกยูเช หรือ ทุงดอกเรป  - หมูบานวัฒนธรรมซอง
อึบ  - ชายหาด 



 

 

                จากน้ันพาทานเยี่ยมชม หมูบานวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 
VILLAGE) หมูบานแหงนี้ไมใชเปนแคหมูบานนิทรรศการธรรมดา แตยังเปนหมูบาน
โบราณอายุมากกวา 300 ป ท่ียังมีชาวบานอาศัยอยูจริง 
เอกลักษณของการสรางบานที่น่ีคือจะใชดนิเหนียว ผสม
กับมูลมา เปนตัวยึดกอนหินและกอนอิฐเขา
ดวยกันเปนโครงสรางของตัวบาน ถาทานเคยมา
เท่ียวเกาหลีใตแลวเคยเห็นไหตางๆท่ีอยูตามบาน
ก็จะเดาไดวาเปนไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรือผักดอง
ของเกาหลี แตสําหรับที่เกาะน้ีน้ัน ไหที่วางเรียง ราย
กันอยูตามบานเรือนท่ีน่ีจะเปนไหสําหรับหมัก "โอ มีจา" 
หรือ แบล็คราสเบอรรี่ ท่ีจะมีเฉพาะบนเกาะแหงน้ี โดยชาวบานจะนําผลเบอรรี่ป�ามา
ใสลงไปในไหพรอมกับน้ําผึ้ง และหมักไวสามป กอนที่จะนํามารับประทานได รสชาติ
หวานอมเปรี้ยว และในสมัยกอนเคยถูกใชในการรักษาคนป�วย  ปจจุบันน้ีกลายเปน
สินคาที่ผูมาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพ่ือเปนของฝาก 

                อาหารกลางวัน บริการทานดวย "แทจีพลูแบ็ก"  เปนการนําเน้ือหมูหมักกับเครือ่งปรุง
รสสูตรพิเศษ กอนนําไปผดัคลุกเคลาพรอมน้ําซุป นักทองเที่ยวนิยมรับประทานเพราะ
มีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กนอย  เมื่อสุกรับประทาน
กับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงตาง และขาวสวยรอนๆ เปน
อาหารพิเศษที่ขอแนะนํา 

                จากน้ันพาทุกทานเดินทางสู ชายหาดกวางชิกิ 
(Gwangchigi Beach) เปนชายหาดที่สวยที่สุดแหง
หน่ึงบนเกาะเชจู ชายหาดน้ีมีทัศนียภาพเปนเอกลักษณมี
วิวพื้นหลังเปนปากปลองภูเขาไฟซองซานอิลจูบงซึ่งเปน
ไฮไลทของเกาะเชจู  ทุกทานจะไดชมความสวยงามของ
ธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณและรับลมทะเลเย็นๆ 
และ ทีส่ําคัญยังเปนจุดชมวิวพระอาทิตยตกทีส่วยที่สุด
แหงหน่ึงบนเกาะเชจ ู

                 



 

 

                จากน้ันนําทานชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) 
เปนภูเขาไฟท่ีดับแลว ปากปลองภูเขาไฟท่ีมีลักษณะเหมือนมงกุฎ เปนสถานที่โดง
ดังที่ผูคนมาขอพรและชมพระอาทิตยขึ้น เปนหน่ึงใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู 
และในจุดน้ีเรายังสามารถดื่มด่ํากบัทองฟ�าและน้ําทะเลสีคราม ทิวทัศนทีส่วยงาม
โดยรอบของตัวเมืองเชจู เปนสถานที่ท่ีนักทองเท่ียวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส 
จึงถูกยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยใหมทางธรรมชาติของโลก ทานสามารถ
เดินขึ้นไปยังปากปลองภูเขาไฟท่ีดับแลว ระหวางทางทานสามารถหยุดแวะพักชมวิว
และถายรูปจากมุมสูง แตละจุดชมวิวที่ทานแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศนและ
บรรยากาศที่แตกตางกนั เมื่อขึ้นไปถึงดานบนสุดของปากปลองภูเขาไฟทานจะได
สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ และทัศนียภาพท่ีสวยงามอยางแนนอน 

                จากน้ันพาทานเขาชม AQUA PLANET พิพิธภัณฑสัตวน้ํา หรือ Aquarium ที่
ใหญที่สุดในเอเชีย เปนสถานที่อีกแหงหน่ึงที่ไมควรพลาดเม่ือไดมาเยือนเกาะเชจู 
เพราะท่ีน่ีเปนทั้งศูนยกลางการเรียนรูทางทะเล ความรูเกี่ยวกับ  ธรรมชาติและ
สิ่งมีชีวิตใตทะเลท่ีจัดแสดงไดนาสนใจ และสวยงาม มีตูปลาจํานวนมากตั้งแตขนาด
เล็กจนถึงขนาดใหญมหึมาอลังการ ชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใตทองทะเล นอกจากน้ีมี
ฉลามวาฬเปนไฮไลท โชวการใหอาหารปลาฉลามสุดระทึก ดินแดนแหงนกเพนกวิน 
ชมการใหอาหารนกเพนกวินตวันอย ที่ตางกรกูันมารับอาหารอยางคึกคัก และปลา
กระเบนวายขามหัวไปมาทําใหคุณและครอบครัวหลงรกัทองทะเลโดยไมรูตัว 

เย็น           พรอมเสริฟดวยเมนู ซีฟู�ดน่ึง เมนูปم�งยางประกอบไปดวยหอย และ กุง เกาะเชจูขึ้นชื่อ
ดวยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุกทานไดลิ้มความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟ
พรอมขาวสวยและเครื่องเคียงตางๆ  

พักที่             Sea & Hotel  หรือเทียบเทา   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
เชา            รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย 

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

                     จากน้ันพาทุกทานชม  ยงดูอัมร็อค โขดหินมังกร (YONGDUAM ROCK) และ 
สะพานขามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอัมร็อคที่มีลักษณะคลาย
กับหัวมังกร อีกหน่ึงในมนตเสนหทางธรรมชาติของเกาะ
เจจู ซึ่งถือกันวาถาหากใครไมไดมาเยือน ยงดูอัมร็อค 
เพ่ือมาดูโขดหินมังกร ก็ถือวายังมาไมถึงเกาะเจจู โขดหิน
มังกรแหงน้ีเกิดขึ้นจากการกัดกรอนของคลื่นลมทะเล ทํา
ใหมีรูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กําลังอาปากสงเสียง
รองคํารามและพยายามท่ีจะผุดขึ้นจากทองทะเล เพ่ือขึ้น
สูทองฟ�า เปนประติมากรรมท่ีธรรมชาติไดสรางสรรคมา สถานที่แหงน้ีเปนที่สนใจของ
นักทองเที่ยวเกาหลีเปนอยางมาก และยังสามารถเดินไปเยี่ยมชมสะพานขามทะเลยง
ยอนเพื่อชมวิวธารลาวาท่ีตอนน้ีกลายเปนธารน้ําทะเลที่มีสีสวยงามแปลกตาอีกดวย 

                     จากน้ันนําทานชม รานสมุนไพร (K0REA HERB) ใหมลาสุดของเกาหลี โดยมีการ
จดลิขสิทธ์ิเรียบรอยแลว เปนสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอต
เกนามู) ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรสเปรี้ยว ดี
สําหรับบุคคลที่ นิยมด่ืมเหลา ชา กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ 
เมล็ดฮอตเก จะชวยในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมัน
ที่สะสมอยูภายในผนังของตับหรือไต ชวยใหตับหรือไต
ของทานแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเอง  รานละลายเงินวอน

วันที่สี่        ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานขามทะเลยงยอน  - รานคา
สมุนไพร  - รานละลายเงินวอน  - ศนูยเครื่องสําอาง  - ศูนยโสม  - ลอตเต 
ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวนเมืองเชจู – สนามบินเจจู – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 



 

 

หรือ (SUPERMARKET) ที่น่ีมีขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเชน ขนมขาว
พอง ช็อคโกแล็คสม สมอบแหง สมเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพาย สาหราย
หลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใชในครัวเรือน ลูกบอลซักผา เครื่องใชไฟฟ�า  และ
ยังมีชุดเครื่องนอนอันดบั1ของเกาหลี (SESA LIVING) ที่นุม นาสัมผัส พรอมกับการ
กันไรฝุ�นไดดีเยี่ยม ของฝากของที่ระลึกมีใหทานไดเลือกซื้อมากมาย พรอมทั้งมี
บริการบรรจุกลองตามเงื่อนไขของราน จากน้ันพาทานเดินทางสู ศูนยรวม
เคร่ืองสําอางค  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสําอางคที่หมอศัลยกรรม
เกาหลีรวมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑตางๆ ท่ีเหมาะกับผูท่ีมีปญหาผิวหนา ไมวา
จะเปนสิว มีริ้วรอย ฝ�า กระ จุดดางดําใบหนาหมองคลํ้า อยากผิวขาวสวางใส ไรริ้ว
รอย 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) ศูนยโสมแหงน้ีรัฐบาลรับรอง
คุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีอายุ 6 ป ซ่ึงถือวาเปนโสมท่ีมี
คุณภาพดีทีสุ่ด ภายในจะมีเจาหนาทีใ่หความรูเกี่ยวกบั
โสมพรอมอธิบายคุณสมบัติและผลิตภัณฑที่ผลิตจากโสม 
ใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก 
กลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ 

                     จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษ ีลอตเต ดิวตี้ฟรี (LOTTE DUTY FREE 
SHOP) ที่น่ีมีสินคาชั้นนําปลอดภาษีใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 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, Perfuฯลฯ 

               จากน้ันพาทานเดินทางสู ดาวทาวนเมืองเชจ ู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 สัมผัสประสบการณชอปปم�งที่เรา
ใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไวบนเกาะ ในสไตลบรรยากาศเกาะเชจู พรอม
รานอาหาร 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
คืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***  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 

กุมภาพันธ : 29 -3 มี.ค. 12,500 9,000 

4,900.- 

กุมภาพันธ : 23-26, 24-27, 25-28 12,800 9,300 
กุมภาพันธ : 2-5, 3-6, 4-7, 10-13, 11-14, 16-19, 

17-20, 18-21, 26-29, 27-1 
มี.ค., 28-2 มี.ค. 

13,100 9,600 

กุมภาพันธ : 1-4, 5-8, 9-12, 12-15, 15-18, 19-22, 
22-25 13,400 9,900 

กุมภาพันธ : 8-11, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24 13,700 10,200 
กุมภาพันธ : 6-9 17,400 13,900 
กุมภาพันธ : 7-10 19,400 15,900 

***เน่ืองจากทางแลนดเกาหลี ไดรับแจงเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใต  และจากสายการบิน เรื่องผูแอบแฝงมา
เปนนักทองเทีย่ว แตไปดวยวัตถุประสงคอื่น เชน ไปทํางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงัน้ันตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN 

FEBUARY ทางแลนดเกาหลีจําเปนตองเก็บคาประกันเพ่ือใหลูกคาไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน เปนจํานวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) 
หากลูกคาเปนนักทองเที่ยวจริงๆ เดินทางทองเที่ยวพรอมกรุปและกลับพรอมกรุปตามโปรแกรมที่กําหนด สามารถขอรับเงินประกันน้ีคืนเต็ม
จํานวน ดังน้ันจึงใครขอความรวมมือจากลูกคาปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว  (ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินประกันกรณีลูกคาไมผานกองตรวจคนเขา
เมือง หรอื กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)*** 

หากทานถูกเจาหนาที่ตม.เกาหลี กักตัวไมใหเดินทางเขาประเทศ คาใชจายที่เกิดขึ้นในระหวางถูกกักตัวและสงตัวกลับประเทศไทย      ลูกคา
จะตองเปนผูชําระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจงใหทราบวา ทางคณะทัวรจะออกเดินทางทองเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ช่ัวโมง ทางทัวรไมมีนโยบายใหคณะรอ 
ทานที่ติดดานตรวจคนเขาเมือง หากสามารถผานเขาเมืองไดจะตองเดินทางไปพบกับคณะทัวรดวยตนเอง และไมสามารถเรียกรองคาเดินทาง
จากทัวรได เพ่ือความเปนระเบียบและคณะไดทองเที่ยวอยางเต็มเวลา ขออภัยในความไมสะดวก 

 



 

 

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 วงเงนิทานละ 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) 
-  คาอาหารที่ลูกคารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลีย่นแปลงจากที่โปรแกรมกําหนด 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 
 
หมายเหต ุ
-           จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ขึ้นไป โดยบรษิัทจะแจงใหทราบ
ลวงหนาอยางนอย 5 วันกอนการเดินทาง 
-           ราคาน้ีเปนราคาสําหรับนักทองเทีย่วชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
(นักทองเท่ียวตางประเทศชําระเพิม่ทานละ 3,000 บาท) 
 -         เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
-           หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยว เทาน้ัน (หากหนังสือเดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําใหไม
สามารถเดนิทางไดทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น) 



 

 

-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีทีท่านถูกปฏิเสธ การเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัทฯ 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก เดินทางแลว 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก 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 กรุณาสอบถามที่
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 
-           ถาลูกคามีความประสงคขอแยกตัวจากทัวรหรอืการทองเที่ยวกับคณะ ทางแลนด
ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ทาน 



 

 

-           ขอสงวนสิทธิ์การตัดหองพักสําหรับผูที่ไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใช
หองพักได 
-           ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาที่เดินทางทองเที่ยว และไปกลับพรอมกรุปเทานั้น 
-            เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

 
กรุณาอานเงื่อนไขการจองทัวรตามที่ระบุในรายการขางตน 

หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนทําการจอง 


