
 

 

รหัสทัวร TWT2000703 

ทัวรเกาหลี เชจู ซุปเปอร เซฟ เฟบรูเออรี 4 วัน 2 คืน 7C 
อุทยานแหงชาติฮัลลาซาน // ทุงดอกหญา แซ พยอล โอรึม  - วัดซันบังซา  - โปรแกรม
เพ่ิมเติม คาเมเลียฮิลล / สวนสม / โชวกายกรรม - รานนํ้ามันสน  - หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ  
- ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - โปรแกรมเพ่ิมเติม : Rail Bike / Aqua Planetยงดูอัมร็อค 
หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานขามทะเลยงยอน  - รานคาสมุนไพร+รานละลายเงินวอน -ศูนย
เครื่องสําอาง  - ศูนยโสม  - ล็อตเต ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวนเมืองเชจู 

 

 



 

 

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. คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยาน
สุวรรณภมูิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน 
JEJU AIR (BOEING 737-800) หนาเคานเตอรเช็คอิน F  ใกล
ประตูทางเขาหมายเลข 3  โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯคอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของทาน 

ขอแนะนํา ถาตองการนําของเหลวขึ้นเครื่องใสกระเป�าถือติดตัวจะตองบรรจุในบรรจุภัณฑ และมี

ปริมาณไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น (รวมกันไมเกิน 1 ลิตร) บรรจภุัณฑดังกลาว ควรใสในถุงที่
โปรงใสและสามารถเปด-ปดไดดวย ใหนําถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเทานั้น การนําผลิตภัณฑของสด
ที่ทําจากสัตวไมวาเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไมสด ไมอนุญาต ใหนําเขาประเทศเพื่อป�องกันโรค
ตางๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตองเสียคาปรบั 

02.25-03.25 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสาย
การบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2244 เปนสายการบินโลวคอ
สอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใสนา

ประทับใจ พรอมทั้งภาพลักษณที่ดี โดยมีพรีเซ็นเตอรเปนดาราชื่อดงัของเกาหลี สายการบินเจจู
เปนสายการบินชั้นนําที่พัฒนาไดอยางรวดเร็วที่สุดในประเทศเกาหลีใต หลังจากการกอตัง้เม่ือป 
2005 ไดขยายตัวอยางรวดเร็วโดยการปรบัปรุงราคาใหมีความยุติธรรมแกลูกคาตามคํา
เรียกรอง และยังไดมีการปฏิรปูธุรกิจทางกา บินอยางตอเนื่องอีกดวย สายการบินเจจูไดทําให
การทองเที่ยวเปนที่แพรหลายจนประสบความสําเร็จ ซึ่งกอนหนานั้นไมเคยนําวิธีเหลานี้มาปฏิบัติ
จนทําใหประเทศเกาหลีใตกลายเปนประเทศทองเที่ยวได มีเสนทางบินมากกวา 67 แหงในเมือง
สําคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800ของสายการบินเจจู ไดรบัการยอมรับจากทั่วโลกในดานความ
ปลอดภัยและสมรรถภาพเปนเครื่องบินที่ใชมากที่สุดและมีชื่อเสียงในตางประเทศ 
 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัที�สนามบินสุวรรณภมิู(�C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์



 

 

 

 

09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เปนทาอากาศยานที่
ใหญเปนอันดับที่ 2 ของเกาหลใีต รองจากทาอากาศยาน
นานาชาติอินชอน ไดถูกจัดอันดบัจาก OAG วามีไฟลทหรือ
การจราจรบนทองฟ�าเยอะที่สุดในโลก กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2511 
(กรุณาปรบัเวลาของทานใหเร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อใหตรงกับเวลา

ทองถิ่นของประเทศเกาหลี) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พาทานเดินทางสู เมือง
มรดกโลก เกาะเชจู ที่องคการ UNESCO ใหรางวัลเกาะเชจูเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยทาง
ธรรมชาติแหงใหมของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะ
เกาะเชจูเปนเกาะที่เกิดใหมจากภูเขาไฟที่ดับแลว 

อาหารกลางวัน  พรอมเสริฟดวยเมนู จิมดัก ไกอบซีอิ๊ว เปนเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม 
จิมดักจานใหญนี้ประกอบไปดวย ไกชิ้นโต วุนเสนเกาหลีนี้มีลักษณะเปนเสนแบนใหญๆทําจาก
มันฝรั่งทําใหเหนียวนุมเปนพิเศษผัดคลุกเคลากับซอสสูตรเฉพาะ เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ  
การรับประทานใชกรรไกรตัดเสนและไกฉับๆใหเปนชิ้นเล็กพอดีคํา รับรองตองติดใจ 

พาทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติฮัลลาซาน (HALLASAN 
NATIONAL PARK)  เปนภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต 
ประกอบดวยภูเขาไฟที่ดับไปนานแลวซึ่งเปนตนกําเนิดของเกาะสวน
ใหญในเชจู ภูเขาฮัลลาซานมีความสูง 1,950 เมตร และไดรับการ
คัดเลือกใหเปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม
ลําดับที่ 182 ของเกาหลี และจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติตั้งแตป 
ค.ศ. 1970 ภูเขาฮัลลาไดรับการขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่สงวนเขตชีว

มณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพียงอีกหาปตอมาก็ไดรับการแตงตั้งเปน
มรดกโลกทางธรรมชาติ (World Natural Heritage Site) ใหทานไดสัมผัสความงามของ
ภูเขาฮัลลาซานที่มีหิมะปกคลุม สีขาวของหิมะปกคลุมอยูนั้นดูราวกับปุยเมฆ ที่ตัดกับสีนํ้าเงิน
ของทองฟ�า  เหมาะสําหรับการถายรูปเพ่ือเก็บไวเปนที่ระลึก 

วนัที�สองของการเดินทาง      อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน  - โปรแกรมเพิ�มเติม ฮลัโหลคิตตี�/สวนส้ม / โชวก์ายกรรม 

 



 

 

โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / สวนสม / โชวกายกรรม 
 

โปรแกรมเพิ่มเติม ชําระเพิ่ม 12,000 วอน  
 พาทานมุงหนาสู ฮัลโหลคิตตี้ (HELLO KITTY  JEJU 
ISLAND) เปนสถานที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับคติตี้ หลากหลายเวอร
ชั่น  รวมท้ังสิ่งของเครื่องใชที่เปนคิตตี้ทั้งหมดรวบรวมไวทีน่ี่ พรอม
เรื่องราวและประวัตคิวามเปนมา ภายในมีรานขายของที่ระลึกนารักๆ 
มากมายใหทานไดเลือกซื้อติดไมติดมือ เชน ท่ีคาดผม รม สมุด หมอน 
ตุกตา และช็อดโกแลต รับรองถกูใจสาวกของ Hello Kitty แนนอน 

อีกทั้งยัง คิตตีค้าเฟ� ซึ่งเปนรานกาแฟตกแตงอยางนารักเหมาะสําหรับถายภาพ ภายในรานมี
จําหนายเคกหลายรสชาติ  ไอศรีมโยเกริ์ต และกาแฟ รสชาติอรอยท่ีไมควรพลาด 

  โปรแกรมเพิ่มเติม ชําระเพิ่ม 8,000 วอน 
จากนั้นพาทานสู  สวนสมไรเมล็ด (ORANGE FARM) 

ความมหัศจรรยที่ธรรมชาติสรางสรรค เกาะเชจูเปนที่เดียวในเกาหลี
ที่สามารถปลูกสมไดดีและอรอยที่สุดในประเทศ สมบนเกาะเจจูมี
รูปรางแปลกตาที่มีชื่อวา ฮัลลาบง เหตุผลท่ีเรียกชื่อสมนี้วา ฮัลลาบง 
เพราะปลูกกันมากที่ภูเขาฮัลลาซานซึ่งเปนเขตที่อบอุนที่สุดของ
เกาหลี ฮัลลาบงเปนสมที่เปลือกหนา มีรสหวานอรอย ทําใหไดรับ

ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีและเปนสินคาสงออกตางประเทศอีกดวย นอกจากนี้สวนสม
ยังเปนสถานที่ถายทําซีรี่สเกาหลีชื่อดังหลายเรื่อง อาทิเชน MY GIRL (รักหมดใจยัยกะลอน) 
 

โปรแกรมเพิ่มเติม ชําระเพิ่ม 12,000 วอน  
 จากนั้นพาทานเขาชม โชวกายกรรม (CIRCUS WORLD 
SHOW) การแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียว
และความยืดหยุนของรางกาย มีการแสดงหลากหลายชุด แตละการ
แสดงจะแตกตางกันไป เปนที่ตื่นตาตื่นใจของผูชม มีทั้ง แสง สี เสียง 
ทานจะไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และหวาดเสียว ไปพรอมๆ
กัน  เชน โชวลอดหวง โชวนี้นักกายกรรมจะหมุนตัวและแสดงทวงทา

กายกรรมตางๆ ดวยหวงที่หอยอยูกลางอากาศ  โชวกายกรรมกลางอากาศดวยผา นักแสดงจะ
เลนกายกรรม บิดตัวดวยทาทาง สงางามขณะหอยตัวอยูกลางอากาศดวยผาเพียงผืนเดียว เปน
ตน แตไฮไลทของโชวนี้ คือ มอเตอรไซคผาดโผนในพื้นที่จํากัด ที่เขาไปขับสวนทางกันอยูใน
ลูกโลก ซ่ึงสนุก ตื่นเตนเราใจ เรียกเสียงปรบมือจากผูชมไดทั้งฮอลล 



 

 

อาหารเย็น  พรอมเสริฟดวยเมนู ซัมกย็อบซัล  เปนอาหารที่เปนที่นิยมของชาวเกาหลี  
โดยการนําหมูสามชั้นไปยางบนแผนโลหะท่ีถูกเผาจน เสิรฟพรอมกับเครื่องเคียงตางๆ ไดแก กิม
จิ พริกเขียว กระเทียมหั่นบางๆ พริกไทยป�น เกลือ และนํ้ามันงา ถึงแมวาซัมกยอบซัลจะมีการ
เตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือไมไดมีการหมักหรือมีสวนผสมที่หลากหลาย แตวาถาพูดถึง
รสชาติแลว นับวาพลาดไมไดเลย 

 
นําเขาพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเทา 

 

 

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

แตกตางจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แตจะตางตรงที่ จํานวนจาน          
(ใสกับขาว) ที่นอยกวาเทานั้น แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทาน
อาหารสไตลตะวันตกกันมากขึ้น 

             จากนั้ นพาท าน เดิ นทางต อที่  รานนํ้ ามั นสน เข็ มแดง 
มหัศจรรยแหงธรรมชาติ ผานผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัย

แหงชาติโซล ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวยลดไขมันและนํ้าตาลในกระแสเลือด ป�องกันการ
เกิดเสนเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถลางสารพิษในรางกาย เพื่อเพิ่มภูมิตานทานและทําให
อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกําลังเปนสิ่งที่ไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเปนอยางมาก 
และยังมีผลิตภัณฑตางๆที่ทําจากสนเข็มแดงซึ่งเปนสินคายอดนิยมสําหรับคนเกาหลีและ
นักทองเที่ยว 

จากนั้นนําทานชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN 
ILCHULBONG ) เปนภูเขาไฟที่ดับแลว ปากปลองภูเขาไฟที่มีลักษณะ
เหมือนมงกุฎ เปนสถานที่โดงดังที่ผูคนมาขอพร  และชมพระอาทิตยขึ้น 
เปนหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายังสามารถ
ดื่มดํ่ากับทองฟ�าและนํ้าทะเลสีคราม ทิวทัศนที่สวยงามโดยรอบของตัว
เมืองเชจู เปนสถานที่ที่นักทองเท่ียวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึง

วนัที�สามของการเดินทาง       รา้นนํ�ามนัสน  - ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - ทุ่งดอกยูเช หรอื -หมู่บ้านซองอึบ 

                                                         ทุ่งดอกเรป  - โปรแกรมเพิ�มเติม : Aqua Planet 



 

 

ถูกยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยใหมทางธรรมชาติของโลก ทาน
สามารถเดินขึ้นไปยังปากปลองภูเขาไฟที่ดับแลว ระหวางทางทาน
สามารถหยุดแวะพักชมวิวและถายรูปจากมุมสูง แตละจุดชมวิวที่ทาน
แวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศนและบรรยากาศที่แตกตางกัน เมือขึ้นไป
ถึงดานบนสุดของปากปลองภูเขาไฟทานจะไดสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์
และทัศนียภาพที่สวยงามอยางแนนอนหมายเหตุ: สําหรับทานที่ตองการ
ขึ้นปากปลองภูเขาไฟ สามารถชําระคาตั๋วดวยตนเอง ณ จุดทางขึ้นเขา 

จากนั้นพาทานเยี่ยมชม หมูบานวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) 
หมูบานแหงนี้ไมใชเปนแคหมูบานนิทรรศการธรรมดา แตยังเปนหมูบานโบราณอายุมากกวา 
300 ป ท่ียังมีชาวบานอาศัยอยูจริง เอกลักษณของการสรางบานที่นี่คือจะใชดินเหนียว ผสมกับ
มูลมา เปนตัวยึดกอนหินและกอนอิฐเขาดวยกนัเปนโครงสรางของตัวบาน ถาทานเคยมาเที่ยว
เกาหลีใตแลวเคยเห็นไหตางๆที่อยูตามบานก็จะเดาไดวาเปนไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรอืผักดอง
ของเกาหลี แตสําหรับที่เกาะนี้นั้น ไหที่วางเรียงรายกันอยูตามบานเรือนที่นี่จะเปนไหสําหรับหมัก 
"โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอรรี่ ท่ีจะมีเฉพาะบนเกาะแหงนี้ โดยชาวบานจะนําผลเบอรรี่ป�ามาใส
ลงไปในไหพรอมกับนํ้าผึ้ง และหมักไวสามป กอนที่จะนํามารับประทานได รสชาติหวานอม
เปรี้ยว และในสมัยกอนเคยถูกใชในการรักษาคนป�วย  ปจจุบันนีก้ลายเปนสินคาที่ผูมาเยี่ยม
เยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพื่อเปนของฝาก 
 
อาหารกลางวัน บริการทานดวย "แทจีพลแูบ็ก"  เปนการนําเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตร
พิเศษ กอนนําไปผัดคลุกเคลาพรอมนํ้าซุป นักทองเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออก
หวานและเผ็ด 

จากนั้นพาทานสู ทุงดอกยูเช หรือ ทุงดอกเรป (YUCHAE FLOWER) 
ดอกเรป ถือเปนสัญลักษณของเกาะเชจู “ยูแช  หรือ “เรป หรือ เรปซีด 
(Rapeseed)” มีชื่อเรียกทางการเปนภาษาอังกฤษวา “คาโนลา มีดอกสี
เหลืองประกอบดวยกลีบดอก 4 กลีบ พบบนเกาะเชจูโดยเริ่มในเดือน
กุมภาพันธ - พฤษภาคม ของทุกป ทุงดอกเรปออกดอกบานสะพรั่งเหลือง

อรามเต็มเนินเขา เปนวิวธรรมชาติที่สวยงามเหมาะสําหรับเก็บรูปความประทับใจเปนความทรง
จํา (ปริมาณของดอกเรปบานอาจขึ้นอยูกับภูมิอากาศคะ) 



 

 

 

โปรแกรมเพิ่มเติม : Aqua Planet 

โปรแกรมเพิ่มเติม ชําระเพิ่ม 20,000 won 
 จากนั้นพาทานเขาชม พิพิธภัณฑสัตวนํ้า (HANWHA AQUA 
PLANET JEJU)  หรือ อควาเรียมที่ใหญที่สุดในเกาหลีใตและมีตู
ปลาใหญที่สุดในเอเชีย เปนสถานที่อีกหนึ่งแหงที่ไมควรพลาดเมื่อ
ไดมาเยือนเกาะเชจู เพราะที่นี่เปนทั่งศูนยกลางการเรียนรูทางทะเล 
ความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและมีสิ่งมีชีวิตใตทะเลที่จัดแสดงไดนาสนใจ
และสวยงาม มีตูปลาจํานวนมากตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญทหึมา
อลังการชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใตทองทะเล ชมการใหอาหารนก
เพนกวินตัวนอย ที่ตางกรูกันมารับอาหารอยางคึกคัก และปลา
กระเบนวายขามหัวไปมาทําใหคุณและครอบครัวหลงรักทองทะเลโดย
ไมรูตัว 

อิสระอาหารเย็น 

นําเขาพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเทา 

 

  

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป 
ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไม
แตกตางจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใสกับขาว) ที่นอยกวาเทานั้น 
แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตลตะวันตกกันมากขึ้น 

จากนั้นพาทุกทานชม  ยงดูอัมร็อค โขดหินมังกร (YONGDUAM 
ROCK) และ สะพานขามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) 
ยงดูอัมร็อคที่มีลักษณะคลายกับหัวมังกร อีกหนึ่งในมนตเสนหทาง
ธรรมชาติของเกาะเจจู ซึ่งถือกันวาถาหากใครไมไดมาเยือน ยงดู

วนัที�สี�ของการเดินทาง      ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - รา้นค้าสมุนไพร+รา้นละลายเงินวอน  

- ศนูยเ์ครื�องสาํอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวตี�ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู



 

 

อัมร็อค เพื่อมาดูโขดหินมังกร ก็ถือวายังมาไมถึงเกาะเจจู โขดหินมังกร
แหงนี้เกิดขึ้นจากการกัดกรอนของคลื่นลมทะเล ทําใหมีรูปทรงลักษณะ
เหมือนหัวมังกร กําลังอาปากสงเสียงรองคํารามและพยายามที่จะผุดขึ้น
จากทองทะเล เพื่อขึ้นสูทองฟ�า เปนประติมากรรมที่ธรรมชาติได
สรางสรรคมา สถานที่แหงนี้เปนที่สนใจของนักทองเที่ยวเกาหลีเปน
อยางมาก และยังสามารถเดินไปเยี่ยมชมสะพานขามทะเลยงยอนเพื่อ
ชมวิวธารลาวาที่ตอนนี้กลายเปนธารนํ้าทะเลที่มีสีสวยงามแปลกตาอีก
ดวย 

จากนั้นนําทานชม รานสมุนไพร (K0REA HERB) ใหมลาสุดของ
เกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบรอยแลว เปนสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  
(ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรสเปรี้ยว ดีสําหรับ
บุคคลที่ นิยมดื่มเหลา ชา กาแฟ นํ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะชวย
ในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของตับหรือ
ไต ชวยใหตับหรือไตของทานแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังสงผลดีตอสุขภาพ

รางกายของทานเอง  รานละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที่นี่มีขนมพื้นเมืองเกาหลี
หลากชนิด อาทิเชน ขนมขาวพอง ช็อคโกแล็คสม สมอบแหง สมเคลือบ
ช็อคโกแล็ต ช็อคโกพาย สาหรายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใชใน
ครัวเรือน ลูกบอลซักผา เครื่องใชไฟฟ�า  และยังมีชุดเครื่องนอนอันดับ1
ของเกาหลี (SESA LIVING) ที่นุม นาสัมผัส พรอมกับการกันไรฝุ�นไดดี
เยี่ยม ของฝากของที่ระลึกมีใหทานไดเลือกซื้อมากมาย พรอมทั้งมีบริการ

บรรจุกลองตามเงื่อนไขของราน  

จากนั้นพาทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางค  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช
สําอางคที่หมอศัลยกรรมเกาหลีรวมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑตางๆ ที่เหมาะกับผูที่มี
ปญหาผิวหนา ไมวาจะเปนสิว มีริ้วรอย ฝ�า กระ จุดดางดําใบหนาหมองคลํ้า อยากผิวขาวสวาง
ใส ไรริ้วรอย แตงหนาเบาๆโชวผิวแบบสาวเกาหลี โดยไมตองศัลยกรรม 

อิสระอาหารกลางวัน 



 

 

จากนั้นนําทานสู ศูนยโสม (GINSENG CENTER) ศูนยโสม
แหงนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่อายุ 6 ป ซึ่งถือวาเปน
โสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจาหนาที่้ใหความรูเกี่ยวกับโสม
พรอมอธิบายคุณภาพและผลิตภัณฑที่ผลิตจากโสม ใหทานไดเลือกซื้อ

โสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ 

จากนั้นนําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษีลอตเต ดิวตี้ฟรี (LOTTE 
DUTY FREE SHOP) ที่นี่มีสินคาชั้นนําปลอดภาษีใหทานเลือกซื้อ
มากมายกวา 500 ชนิด  นํ้าหอม เส้ือผา 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 

 

จากนั้นพาทานเดินทางสู 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 



 

 

***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 SEPTEMBER ทางแลนดเ์กาหลี

จาํเป็นตอ้งเกบ็ค่าประกนัเพื�อใหล้กูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นั �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 

 

 

 **กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏเิสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นและขอสงวน

สิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** ใน
กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจราจรตดิขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นอยูเหนอืการควบคุม

ของบริษัท และเจาหนาที่ ที่จะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู
เดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆท้ังสิ้น คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และ

คาใชจาย ที่ลูกคาและบริษัทจายไปแลว 

 



 

 

 
***ราคาโปรโมชั่น มีจํานวนจํากัด(ราคายึดตามหนาเว็บไซต) 
 

เงื่อนไขการใหบริการกรณีสํารองที่นั่ง  
   1. ราคาโปรโมชั่นชําระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังไดรับ invoice 
      ราคาปกติชําระเงินมัดจํา***   ทานละ 5,000 บาท 1 วันหลังไดรับ invoice 
   2. สวนที่เหลือชําระเต็มจํานวนกอนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไมชําระยอดเงินสวนที่
เหลือตามเวลาที่กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถกูปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
ทานสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท 

 

ราคานี้รวม 
-   คาตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลบัพรอมคณะ  
-   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี   
-  คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
-   คาท่ีพักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักหองละ 2-3 ทาน)  
-  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ / คานํา้หนักกระเป�าสัมภาระทานละ 15 กก. /1ชิ้น 
-   คาหัวหนาทวัรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 

อัตราคาบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใหญ / 
เด็กไมเสริมเตียง 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ราคาปกต ิ

ราคา
โปรโมชั่น 

กุมภาพันธ : 9-12 ,10-13,-11-14, 16-19 , 17-20 7,890.- 4,390.- 

4,900.- 

กุมภาพันธ : 16-19, 17-20, 18-21 7,990.- 4,490.- 
กุมภาพันธ : 12-15, 15-18, 23-26, 24-27, 25-
28 

8,090.- 4,590.- 

กุมภาพันธ : 19-22, 22-25 8,190.- 4,690.- 
กุมภาพันธ : 26-29 8,290.- 4,790.- 
กุมภาพันธ : 29-3 มี.ค 8,390.- 4,890.- 
กุมภาพันธ : 13-16, 14-17 8,490.- 4,990.- 
กุมภาพันธ : 20-23, 21-24 8,590.- 5,090.- 
กุมภาพันธ :27-01มี.ค, 28-2 มี.ค 8,690.- 5,190.- 



 

 

              (ขอสงวนสิทธ์ิหัวหนาทัวรไมบินขึ้นไปพรอมกรุปทัวร) 
-   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 เครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณา
ติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 
-   คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.) 
-   คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอรต 2) ใบประจําตัว
คนตางดาว 3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6) 
รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผูเดินทางเตรียมเอกสารและดําเนินการยื่นวีซาดวยตนเองเทานั้น  
(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเอง
กอนจะยื่นวีซา) 
-  คาอาหารที่ลูกคารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกําหนด หาก
ลูกคาไมสามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวรจัดให กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปสวนตัว
สํารองมาดวย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจํา 
- ยกเลิกการเดินทางไมถึง 30  วัน ยึดเงินคาทัวรทั้งหมด 

(ราคาโปรโมชั่นไมสามารถยกเลิกการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู
เดินทางไดในทุกกรณี )     

ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได*** 
กรุปที่เดินทางตองการนัตีมัดจํากับสายการบนิ หรอืผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คา
ทัวรทั้งหมด 

 
 



 

 

หมายเหตุ 
-           จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ขึ้นไป โดยบรษิัทจะแจงใหทราบ
ลวงหนาอยางนอย 5 วันกอนการเดินทาง 
-           ราคานี้เปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น 
(นักทองเท่ียวตางประเทศชําระเพิ่มทานละ 3,000 บาท) 
 -            เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
-           หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู
มีจุดประสงคเดนิทางเพื่อทองเท่ียว เทานั้น (หากหนังสือเดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําให
ไมสามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น) 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณคีวามลาชาจากสายการบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชาํระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก เดินทางแลว 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม 
และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 
-           ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เล่ือนวันหรือคืนเงิน 
-          การติดตอใดๆกับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมาย ฯลฯ ตองทําในวันทํา
การของบรษิัทดังนี้ วันจันทร - วันศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว 
และวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนัน้ๆ ถือวาเปนวันหยุดทําการของบริษัท 
-          มัคคุเทศก พนักงาน  ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งส้ิน เวนแตมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจขอบริษัทกํากับเทานั้น 
-           หากทานท่ีตองการออกตั๋วภายในประเทศ อาทิเชนเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เพื่อป�องกันปญหาเท่ียวบินลาชา เปลี่ยนแปลงไฟลทบิน 
การยกเลิกไฟลทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไมได
แจงใหทราบลวงหนาซึ่งอยูเหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบและคืน
คาใชจายใหในทุกกรณ ี



 

 

-           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 
-           ขอสงวนสิทธิ์การตัดหองพักสําหรับผูท่ีไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใช
หองพักได 
-           ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาท่ีเดินทางทองเที่ยว และไปกลับพรอมกรุปเทานั้น 
-            เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
 

กรุณาอานเงื่อนไขการจองทัวรตามที่ระบุในรายการขางตน  
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนทําการจอง 


