
 

 

รหัสทัวร TWT2000687 
ทัวรเกาหลี Jeju Super Save March 4 วัน 2 คืน (7C)  
พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค -  วดัซันบงัซา  - สวนสาธารณะฮังมง - โปรแกรมเพ่ิมเติม ฮัลโหลคิตตี้ / 
โชวกายกรรม - รานนํา้มันสน  - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  -  หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ - 
ชายหาดควังชิก ี-โปรแกรมเพ่ิมเตมิ Aqua Planet - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรปูหัวมังกร+
สะพานขามทะเลยงยอน - รานคาสมุนไพร+รานละลายเงินวอน - ศนูยเครื่องสําอาง -  ศูนยโสม   
ลอตเต ดิวตี้ฟรี  -  ดาวทาวนเมืองเชจู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

 
 
 
 
 
22.00-23.30 น. คณะเดินทางพรอมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริเวณชั้น 4 ชั้นผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน 
JEJU AIR (BOEING 737-800) หนาเคานเตอร
เช็คอิน F ใกลประตูทางเขาหมายเลข 3  โดยมีเจาหนาท่ี
จากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวย     ความ
สะดวกในเรื่องของเอกสาร 

 
 
02.25-03.25 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน 

JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2244 เปนสายการบินโลว
คอสอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต สะดวกสบาย การ
ดูแลเอาใจใสนาประทับใจ พรอมทั้งภาพลักษณที่ดี โดย
มีพรีเซ็นเตอรเปนดาราชื่อดังของเกาหลี สายการบินเจจู
เปนสายการบินชั้นนําที่พัฒนาไดอยางรวดเรว็ที่สุดใน
ประเทศเกาหลีใต หลังจากการกอตัง้เมื่อป 2005 ไดขยายตัวอยางรวดเรว็โดยการ
ปรับปรงุราคาใหมคีวามยุติธรรมแกลูกคาตาม    คําเรียกรอง และยังไดมกีารปฏริูป
ธุรกิจทางกา บินอยางตอเนื่องอีกดวย สายการบินเจจูไดทําใหการทองเท่ียวเปนที่
แพรหลายจนประสบความสําเร็จ ซึ่งกอนหนานั้นไมเคยนําวิธีเหลานี้มาปฏิบัติจนทําให
ประเทศเกาหลีใตกลายเปนประเทศทองเท่ียวได มีเสนทางบินมากกวา 67 แหงใน

วันแรก       พบกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดย

สายการบินเจจูแอร 



 

 

เมืองสําคัญ ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสายการบินเจจู ไดรบัการยอมรับ   จาก
ทั่วโลกในดานความปลอดภัยและสมรรถภาพเปนเครื่องบนิทีใ่ชมากทีสุ่ดและมี
ชื่อเสียงในตางประเทศ 

 
 
 
 
 

09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจ ูเปนทาอากาศยานที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ของเกาหลีใต 
รองจากทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ไดถกูจัด
อันดับจาก OAG วามไีฟลทหรือการจราจรบน
ทองฟ�าเยอะท่ีสุดในโลก กอตัง้เมื่อป พ.ศ. 2511 
(กรุณาปรับเวลาของทานใหเร็วขึ้น 2 ชัว่โมง เพ่ือให
ตรงกับเวลาทองถิ่นของประเทศเกาหลี) ผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พาทานเดินทางสู เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ที่องคการ 
UNESCO ใหรางวัลเกาะเชจูเปน 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยทางธรรมชาติแหงใหมของ
โลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเปน
เกาะท่ีเกิดใหมจากภูเขาไฟท่ีดับแลว                                               

อาหารกลางวัน  พรอมเสริฟดวยเมนู จิมดัก ไกอบซีอิ๊ว เปนเมนอูาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม 
จิมดัก จานใหญนี้ประกอบไปดวย ไกชิ้นโต วุนเสนเกาหลีนี้มีลักษณะเปนเสนแบน
ใหญๆทําจากมันฝรั่งทําใหเหนียวนุมเปนพเิศษผัดคลุกเคลากบัซอสสูตรเฉพาะ เสิรฟ
พรอมขาวสวยรอนๆ  การรบัประทานใชกรรไกรตดัเสนและไกฉับๆใหเปนชิ้นเล็ก
พอดีคํา รับรองตองติดใจ 

               พาทานเดนิทางสู พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค 
(O'Sulloc) ดินแดนทีไ่ดรับของขวญัจากธรรมชาต ิ
ทําใหเปนที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่สงผลิตภัณฑชา
เขียวสงออกไปขาย  ทั่วโลก เปนสถานที่จัดแสดง
ประวตัิและวัฒนธรรมการชงชาอันหลากหลาย 

วันที่สอง     พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค  - วัดซันบังซา  - สวนสาธารณะฮังมง  - โปรแกรม

เพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ /    โชวกายกรรม 



 

 

รวมถึงผลิตภัณฑแปรรปูจากชานานาชนดิ อาทิเชน ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะ
สําหรับซื้อเปนของฝาก มีคุกกีช้าเขียว ซุปชาเขียว แผนมาสกหนาชาเขียว และแชมพู 
เปนตน ภายในยังมีคาเฟ�ทีจําหนายชาเขยีวทั้งรอนและเย็นไอศรีมชาเขียวและโรลชา
เขียวท่ีคุณไมควรพลาด  ภายในยังประกอบไปดวย หอชมววิซึ่งนักทองเที่ยวจะได
สัมผัสกับภาพบรรยากาศของไรชาเขียวที่ใหญที่สุดในเกาหลีใต รวมทั้งถายภาพที่
ระลึกกบัถวยชา     ซึ่งเปนสัญลักษณของไรชาเขียวท่ีนี่ 

                     จากนั้นพาทานแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังโพมุน
ซา (SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) วัด
แหงนี้ตั้งอยูบนเขาซันบังหันหนาออกสูทะเล  ระหวาง
ทางขึ้นทานจะไดยินเสียงพระสวดมนต ภายในวัดจะ
ประดษิฐานพระพุทธรูปองคใหญซึ่งเปนพระ ประธาน
ที่มีความศกัดิ์สิทธิ์และเปนที่เลื่อมใสของชาวบานบน
เกาะเชจู และชาวเกาหลีใตที่นับถือศาสนาพุทธ  และ
รูปปم�นเจาแมกวนอิมซึ่งหันหนาออกสูทะเล 
นอกจากนั้นยังมรีปูปم�นพระสงักัจจายน ซึ่งหากไดลูบ
พุงก็จะรํ่ารวยเงินทอง ทานจะไดพบกับวถิีการทําบุญ
ของชาวเกาหลีใตที่แตกตางกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขาวสารเพ่ือเปนอาหาร
สําหรับพระสงฆเพื่อความอุดมสมบรูณ ถวายเทียนเพื่อเปนแสงสวางแหงชีวิต 
นอกจากนั้นที่วัดแหงนีท้านยังจะไดชื่นชมกบัววิทะเลที่สวยงามของแหลมมังกรที่ยื่น
ออกมาสูมหาสมุทรจากนั้นพาทุกทานเดินทางสู  สวนสาธารณะฮังมง 
(HANGPADURI HANGMONG GARDEN) เปนพิ้นทีม่รดกทางธรรมชาติบน
เกาะเชจู พื้นท่ีภายในสวนสาธารณะฮังมง ประกอบไปดวยป�อมปราการเกา ตนไม 
และทุงดอกไมนานาพรรณ หรือเรียกวา สวนสี่ฤดูเลยก็กวาได มมีุมใหทุกทานไดเก็บ
รูปความประทับใจ เกบ็เปนที่ระลึกไวหลากหลายมุม ตนไมและดอกไมภายในสวนมี
หลายหลายสายพันธตามสภาพอากาศ อาทิเชน ดอกเรป ถือไดวาเปนสัญลักษณของ
เกาะเชจู ดอกสีเหลืองบานโอดโฉมตั้งตระหงานตัดกบัสีขอบฟ�า  ตอดวยทุงขาว
บารเลย เริ่มจากตนสีเขียวคอยๆเปลี่ยนไปเปนสีเหลืองทองพริ้วไหวเปนระลอกคลื่น
ไปตามสายลมที่พัดผานมองแลวเพลินตาเพลินใจ และดอกป�อปปم�สแีดงสดตดักบัลํา



 

 

ตนสีเขียวเติบโตและผลิดอกบานสะพรั่งสวยงามไปสวน     ตลอดทั้งปจะมดีอกไม
นานาพันธุผลัดเปลี่ยนมาสรางความเพลิดเพลินใหกับนักทองเที่ยว 

                โปรแกรมเพ่ิมเติม ชําระเพิ่ม 12,000 วอน  
 พาทานมุงหนาสู ฮัลโหลคิตตี้ (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เปนสถานที่จัด

แสดงเรื่องราวเกี่ยวกบัคิตตี ้หลากหลายเวอรชั่น  รวมทั้งสิ่งของเครือ่งใชที่เปนคิตตี้
ทัง้หมดรวบรวมไวที่นี ่พรอมเรื่องราวและประวัติความเปนมา ภายในมีรานขายของที่
ระลึกนารักๆ มากมายใหทานไดเลือกซื้อติดไมติดมือ เชน ที่คาดผม รม สมดุ หมอน 
ตุกตา และช็อดโกแลต รับรองถกูใจสาวกของ Hello Kitty แนนอน อีกทั้งยัง คิตตี้
คาเฟ� ซึ่งเปนรานกาแฟตกแตงอยางนารกัเหมาะสําหรับถายภาพ ภายในรานมี
จําหนายเคกหลายรสชาติ  ไอศรีมโยเกริ์ต และกาแฟ รสชาติอรอยท่ีไมควรพลาด 

 โปรแกรมเพ่ิมเติม ชําระเพิ่ม 12,000 วอน 
  จากนั้นพาทานเขาชม โชวกายกรรม (CIRCUS 

WORLD SHOW) การแสดงความสามารถของ
นักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความยืดหยุนของ
รางกาย มีการแสดงหลากหลายชุด แตละการแสดงจะ
แตกตางกนัไป เปนที่ตืน่ตาตื่นใจของผูชม มีทัง้ แสง ส ี
เสียง ทานจะไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และ
หวาดเสียว ไปพรอมๆกัน  เชน โชวลอดหวง โชวนี้นกั
กายกรรมจะหมนุตัวและแสดงทวงทากายกรรมตางๆ 
ดวยหวงที่หอยอยูกลางอากาศ  โชวกายกรรมกลางอากาศดวยผา นักแสดงจะเลน
กายกรรม บดิตัวดวยทาทาง สงางามขณะหอยตัวอยูกลางอากาศดวยผาเพียงผืน
เดียว เปนตน แตไฮไลทของโชวนี้ คือ มอเตอรไซคผาดโผนในพื้นท่ีจํากัด ที่เขาไปขับ
สวนทางกันอยูในลูกโลก ซึ่งสนุก ตื่นเตนเราใจ เรียกเสียงปรบมือจากผูชมไดทั้งฮอล
อาหารเย็น  พรอมเสรฟิดวยเมนู ซัมกย็อบซัล  เปนอาหารที่เปนที่นิยมของชาว
เกาหลี     โดยการนําหมูสามชั้นไปยางงบนแผนโลหะที่ถูกเผาจนรอน   ซมักย็อบซัล
จะเสิรฟพรอมกับเครื่องเคียงตางๆ ไดแก กิมจิ พริกเขียว กระเทียมห่ันบางๆ 
พริกไทยป�น เกลือ และนํ้ามันงา ถึงแมวา ซมักยอบซัลจะมีการเตรียมการที่สุดแสนจะ



 

 

ธรรมดา คือไมไดมกีารหมักหรือมีสวนผสมทีห่ลากหลาย แตวาถาพูดถึงรสชาติแลว 
นับวาพลาดไมไดเลย 

พักที ่         Sea & Hotel  หรือเทียบเทา 

 

 
 
 
 
                รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย 

ขาวตม ซปุ ผักปรงุรสตางๆ กมิจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ใน
อดีตอาหารเชาจะไมแตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน          
(ใสกับขาว) ที่นอยกวาเทานั้น แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตล
ตะวันตกกันมากขึ้น 

                จากนั้นพาทานเดินทางตอที ่รานนํ้ามนัสนเข็มแดง มหัศจรรยแหงธรรมชาต ิผาน
ผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาติโซล 
ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวยลดไขมันและนํ้าตาล
ในกระแสเลือด ป�องกนัการเกิดเสนเลือดตีบ แตก ตัน 
และสามารถลางสารพิษในรางกาย เพ่ือเพิ่มภูมิ
ตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกําลังเปน
สิ่งที่ไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเปนอยาง
มาก และยังมีผลิตภัณฑตางๆที่ทําจากสนเข็มแดงซึ่งเปนสินคายอดนิยมสําหรับคน
เกาหลีและนักทองเท่ียว 

               จากนั้นนําทานชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง 
(SEONGSAN ILCHULBONG ) เปนภูเขาไฟท่ีดับ
แลว ปากปลองภูเขาไฟท่ีมีลักษณะเหมือนมงกุฎ เปน
สถานที่โดงดังที่ผูคนมาขอพร  และชมพระอาทิตยขึ้น 
เปนหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้
เรายังสามารถดืม่ดํ่ากบัทองฟ�าและนํ้าทะเลสีคราม 

วันที่สาม      รานนํ้ามันสน  -  ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  - หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ  
-   ชายหาดควังชิก ี-โปรแกรมเพิ่มเติม : Aqua Planet 

 



 

 

ทิวทัศนที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เปนสถานที่ท่ีนักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุม
โลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยใหมทางธรรมชาติของ
โลก ทานสามารถเดินขึน้ไปยังปากปลองภูเขาไฟท่ีดับแลว ระหวางทางทานสามารถ
หยดุแวะพักชมววิและถายรูปจากมุมสูง แตละจุดชมวิวที่ทานแวะพัก สามารถสัมผัส
วิวทิวทัศนและบรรยากาศที่แตกตางกัน เมือขึ้นไปถึงดานบนสุดของปากปลองภูเขาไฟ
ทานจะไดสัมผัสกับอากาศบริสุทธิแ์ละทัศนียภาพที่สวยงามอยางแนนอนหมายเหตุ: 
สําหรับทานที่ตองการขึ้นปากปลองภูเขาไฟ สามารถชําระคาตั๋วดวยตนเอง ณ จดุทาง
ขึ้นเขา 

อาหารกลางวนั บริการทานดวย "แทจีพลแูบ็ก"  เปนการนําเนื้อหมูหมักกบัเครื่องปรงุรสสูตร
พิเศษ กอนนําไปผัดคลกุเคลาพรอมนํ้าซุป นกัทองเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมี
รสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กนอย  เมื่อสุกรบัประทานกับ ผกัสด กมิจิ เครื่องเคียง
ตาง และขาวสวยรอนๆ เปนอาหารพิเศษทีข่อแนะนํา 

                จากนั้นพาทานเยี่ยมชม หมูบานวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 
VILLAGE) หมูบานแหงนี้ไมใชเปนแคหมูบาน
นิทรรศการธรรมดา แตยังเปนหมูบานโบราณอายุ
มากกวา 300 ป ที่ยังมีชาวบานอาศัยอยูจรงิ 
เอกลักษณของการสรางบานที่นี่คือจะใชดินเหนียว 
ผสมกับมูลมา เปนตัวยดึกอนหินและกอนอิฐเขา
ดวยกันเปนโครงสรางของตัวบาน ถาทานเคยมาเที่ยว
เกาหลีใตแลวเคยเห็นไหตางๆที่อยูตามบานกจ็ะเดาได
วาเปนไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรือผกัดองของเกาหลี แตสําหรับที่เกาะนี้นั้น ไหท่ีวาง
เรียงรายกันอยูตามบานเรือนทีน่ี่จะเปนไหสําหรับหมัก "โอมีจา" หรอื แบล็คราสเบอร
รี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแหงนี้ โดยชาวบานจะนําผลเบอรรี่ป�ามาใสลงไปในไหพรอม
กับนํ้าผึ้ง และหมักไวสามป กอนที่จะนํามารับประทานได รสชาตหิวานอมเปรี้ยว และ
ในสมัยกอนก็เคยถกูใชในการรกัษาคนป�วย  ปจจุบันนีก้็เปนสินคาที่ผูมาเยี่ยมเยือน
มักจะซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพื่อเปนของฝาก 

                จากนั้นพาทุกทานเดินทางสู ชายหาดควังชิกี (GWANGCHIGI BEACH) เปน
ชายหาดที่สวยที่สุดแหงหนึ่งบนเกาะเชจู ชายหาดนี้มีทัศนียภาพเปนเอกลักษณมีวิว



 

 

พื้นหลังเปนปากปลองภูเขาไฟซองซานอิลจบูงซึ่งเปน
ไฮไลทของเกาะเชจู  ทุกทานจะไดชมความสวยงามของ
ธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบรูณและรับลมทะเลเย็นๆ 
และ ที่สําคัญยังเปนจุดชมวิวพระ อาทิตยตกที่สวยที่สุด
แหงหนึ่งบนเกาะเชจ ู

               โปรแกรมเพ่ิมเติม ชําระเพ่ิม 20,000 won 
 จากนั้นพาทานเขาชม พิพิธภัณฑสัตวนํ้า (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  

หรือ อควาเรียมที่ใหญที่สุดในเกาหลีใตและมีตูปลาใหญ
ที่สุดในเอเชีย เปนสถานที่อีกหนึ่งแหงที่ไมควรพลาดเมื่อ
ไดมาเยือนเกาะเชจู เพราะท่ีนี่เปนทั่งศูนยกลางการเรียนรู
ทางทะเล ความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและมีสิ่งมชีีวิตใตทะเลท่ี
จัดแสดงไดนาสนใจและสวยงาม มีตูปลาจํานวนมากตั้งแต
ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญทหึมาอลังการชวนตื่นตาตื่นใจใน
โลกใตทองทะเล ชมการใหอาหารนกเพนกวินตัวนอย ที่ตางกรูกนัมารับอาหารอยาง
คึกคกั และปลากระเบนวายขามหัวไปมาทําใหคุณและครอบครวัหลงรักทองทะเลโดย
ไมรูตวั 

อาหารเย็น พรอมเสริฟทุกทานดวยเมนู ชาบ ูชาบ ู(Shabu Shabu) จะเปนการนําผักหลากหลาย
ชนิด เห็ดตางๆ โอเดง เบคอนหมูรวมกันไวในหมอ และจะเติมดวยนํา้ซุปรอนๆ สูตร
เฉพาะของแตละราน แลวตมจนเดือด กอนจะเริ่มรบัประทาน ก็จะนาํอุดงลงตมอีก
ครั้ง จะทานพรอมกับขาวสวย หรืออุดงก็ได เมนูชาบชูาบู ถือไดวาเปนรายการอาหาร
ที่ขาดไมไดในโปรแกรมทัวรเกาหลี เพราะรสชาติของนํ้าซุป ผักตางๆในหมอ ทําให
เปนที่ชื่นชอบของหลายทาน หากทานใดทานรสจัดหนอย ก็สามารถขอนํ้าจิ้มเกาหลี 
เติมเพ่ิมรสชาต ิ

พักที่             Sea & Hotel  หรือเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

 
  
 
 
 
                รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย 

ขาวตม ซปุ ผักปรงุรสตางๆ กมิจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ใน
อดีตอาหารเชาจะไมแตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน 
(ใสกับขาว) ที่นอยกวาเทานั้น แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตล
ตะวันตกกันมากขึ้น 

               จากนั้นพาทุกทานชม  ยงดูอัมร็อค โขดหนิมังกร (YONGDUAM ROCK) และ 
สะพานขามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอัมร็อคที่มลีักษณะคลาย
กับหัวมงักร อีกหนึ่งในมนตเสนหทางธรรมชาติของเกาะเจ
จู ซึ่งถือกันวาถาหากใครไมไดมาเยือน ยงดูอัมร็อค เพ่ือมา
ดูโขดหินมงักร กถ็ือวายังมาไมถงึเกาะเจจู โขดหินมังกร
แหงนี้เกิดขึ้นจากการกดักรอนของคลื่นลมทะเล ทําใหมี
รูปทรงลกัษณะเหมือนหัวมังกร กําลังอาปากสงเสียงรอง
คํารามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากทองทะเล เพื่อขึ้นสู
ทองฟ�า เปนประตมิากรรมทีธ่รรมชาติไดสรางสรรคมา สถานที่แหงนี้เปนที่สนใจของ
นักทองเที่ยวเกาหลีเปนอยางมาก และยังสามารถเดินไปเยี่ยมชมสะพานขามทะเลยง
ยอนเพื่อชมวิวธารลาวาท่ีตอนนี้กลายเปนธารนํ้าทะเลท่ีมีสีสวยงามแปลกตาอีกดวย 

วันที่สี่        ยงดูอัมรอ็ค หรือ โขดหินรูปหวัมังกร+สะพานขามทะเลยงยอน  - รานคา
สมุนไพร+รานละลายเงินวอน  - ศูนยเคร่ืองสําอาง  - ศูนยโสม  - ลอตเต ดิวตี้
ฟรี  - ดาวทาวนเมืองเชจู 



 

 

                จากนั้นนาํทานชม รานสมนุไพร (K0REA HERB) ใหม
ลาสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบรอยแลว เปน
สมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย
เรียกวา ผลไมทอง มีรสเปรี้ยว ดีสําหรบับคุคลที่ นิยมดืม่
เหลา ชา กาแฟ นํ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะชวยในการ
ลางสารพิษที่ตกคางหรอืไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของ
ตบัหรือไต ชวยใหตับหรือไตของทานแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของ
ทานเอง  รานละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที่นี่มีขนมพื้นเมืองเกาหลี
หลากชนิด อาทิเชน ขนมขาวพอง ช็อคโกแล็คสม สมอบแหง สมเคลือบช็อคโกแล็ต 
ช็อคโกพาย สาหรายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใชในครวัเรือน ลูกบอลซักผา 
เครื่องใชไฟฟ�า  และยังมีชดุเครื่องนอนอันดบั1ของเกาหลี (SESA LIVING) ที่นุม 
นาสัมผัส พรอมกับการกันไรฝุ�นไดดีเยี่ยม ของฝากของที่ระลึกมีใหทานไดเลือกซื้อ
มากมาย พรอมทั้งมบีริการบรรจุกลองตามเงือ่นไขของราน  

                จากนั้นพาทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางค  (COSMETIC SHOP) 
ประเภทเวชสําอางคที่หมอศัลยกรรมเกาหลีรวมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑตางๆ 
ที่เหมาะกับผูท่ีมีปญหาผิวหนา ไมวาจะเปนสิว มีริว้รอย ฝ�า กระ จุดดางดําใบหนา
หมองคลํ้า อยากผิวขาวสวางใส ไรริ้วรอย แตงหนาเบาๆโชวผิวแบบสาวเกาหลี โดย
ไมตองศัลยกรรม 

อิสระอาหารกลางวันจากนั้นนําทานสู ศูนยโสม (GINSENG CENTER) ศูนยโสมแหงนี้รฐับาล
รับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่อายุ 6 ป ซึ่งถือวาเปน
โสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจาหนาที่้ใหความรู
เกี่ยวกับโสมพรอมอธิบายคุณภาพและผลิตภัณฑที่ผลิต
จากโสม ใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดทีี่สุดและ
ราคาถูก กลบัไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทาน
รักและนับถือ 

               จากนั้นนําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษลีอตเต ดิวตี้ฟรี 
(LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่นี่มีสินคาชั้นนําปลอด
ภาษีใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนิด  นํ้าหอม 



 

 

เส้ือผา เครื่องสําอางค กระเป�า นาฬกิา 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 แหลงชอป
ปم�งสินคาทองถิ่น ชื่อดัง บนเกาะเชจ ู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�งที่เราใจท่ีสุดของคุณ เหมือนยก
เมียงดงมาไวบนเกาะ ในสไตลบรรยากาศเกาะเชจู พรอม
รานอาหาร รานกาแฟ รานคาเฟ� มากมาย 

21:30-22.30 น. เหินฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU 
AIR เท่ียวบินที ่7C2243 พรอมความประทับใจ 

01.00-02-00 น.  เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

 
 

 



 

 

**กรณทีี่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏเิสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบรษิัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม
คืนคาบริการไมวากรณใีดๆท้ังสิ้น ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท*** ในกรณีเกดิเหตุ
สุดวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน 
การจราจรติดขดั หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นอยูเหนือการควบคมุของบริษัท 
และเจาหนาท่ี ที่จะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผูเดินทางไม
สามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และคาใชจาย ที่
ลูกคาและบริษัทจายไปแลว 

***ราคาโปรโมชั่น มจีํานวนจํากัด(ราคายึดตามหนาเว็บไซต) 
 

เงื่อนไขการใหบริการกรณีสํารองที่นั่ง  
   1. ราคาโปรโมชั่นชําระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังไดรับ invoice 
      ราคาปกติชําระเงินมัดจํา***   ทานละ 5,000 บาท 1 วันหลังไดรับ invoice 
   2. สวนที่เหลือชําระเต็มจํานวนกอนออกเดนิทาง 30 วัน ในกรณทีี่ไมชําระยอดเงินสวนที่เหลือ
ตามเวลาท่ีกําหนด รวมถึงกรณีเชค็ของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวาทาน
สละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท 
 
ราคานี้รวม 
-   คาตั๋วเครื่องบิน ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลับพรอมคณะ  
-   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี   
-  คาอาหารทุกมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 

อัตราคาบริการ 

พีเรียตเดินทาง 
ผูใหญ / 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ราคาปกต ิ

ราคา
โปรโมชั่น 

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.- 



 

 

-   คาท่ีพักระดับมาตรฐาน 2 คนื (พักหองละ 2-3 ทาน)  
-  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ / คานํา้หนักกระเป�าสมัภาระทานละ 20 กก. /1ชิ้น 
-   คาหัวหนาทวัรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
              (ขอสงวนสิทธิ์หัวหนาทัวรไมบินขึ้นไปพรอมกรุปทัวร) 
-   คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 
ราคานี้ไมรวม 
-   คาธรรมเนียมคนขับรถและไกดทองถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ตอทานตลอดทริป 

-   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 
รวมถึงคาอาหาร และ เครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณา
ติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 
-   คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-   คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรยีมเอกสารคือ 1) พาสปอรต 2) ใบประจําตัว
คนตางดาว 3) ใบสําคญัถิ่นที่อยู 4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถามี) 6) รูป
ถายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผูเดินทางเตรียมเอกสารและดําเนินการยื่นวีซาดวยตนเองเทานั้น  (สาํหรับ
หนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวี
ซา) 
-  คาอาหารที่ลูกคารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกําหนด หาก
ลูกคาไมสามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวรจัดให กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปสวนตัวสาํรอง
มาดวย 
 
 
 
 
 
 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลกิกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจํา 
- ยกเลิกการเดินทางไมถงึ 30  วัน ยึดเงินคาทัวรทั้งหมด 

(ราคาโปรโมชั่นไมสามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผูเดินทาง
ไดในทุกกรณ ี)   ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนชื่อผูเดินทางได*** 
กรุปที่เดินทางตองการนัตีมดัจํากับสายการบนิ หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะไมมีการคืนเงินมดัจํา หรอื คา
ทัวรทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 
- จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํา่ ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ขึ้นไป โดยบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

อยางนอย 5 วันกอนการเดินทาง 
- ราคานี้เปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น (นักทองเท่ียว

ตางประเทศชําระเพิ่มทานละ 3,000 บาท) 
- เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
- สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
- หนังสือเดินทาง ตองมอีายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบรษิัทฯ รับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยว เทานั้น (หากหนังสือเดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําใหไม
สามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น) 

- ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกดิกรณคีวามลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 
การนัดหยดุงาน, การกอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมือง
จากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

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



 

 

- ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนกัทองเท่ียวเอง 

- ตั๋วเครื่องบินเปนตัว๋ราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวนัหรือ
คืนเงิน 

- การตดิตอใดๆกบัทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมาย ฯลฯ ตองทําในวันทําการของ
บริษัทดงันี้ วนัจันทร - วันศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว และ
วันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆ ถือวาเปนวันหยุดทําการของบริษัท 

- มัคคุเทศก พนักงาน  ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษทัท้ังสิ้น เวนแตมีเอกสารลง
นามโดยผูมีอํานาจขอบริษัทกํากบัเทานั้น 

- หากทานที่ตองการออกตั๋วภายในประเทศ อาทิเชนเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เพ่ือป�องกันปญหาเที่ยวบินลาชา เปลี่ยนแปลงไฟลทบิน การยกเลิก
ไฟลทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนาซึ่งอยูเหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและคืน
คาใชจายใหในทุกกรณ ี

- ถาลกูคาไมเขารานคาชอปปم�งตามที่โปรแกรมกําหนด ทางแลนดปรับเงินคาเขารานช็อปรานละ 
100,000 วอน หรือเปนเงินไทย3,000 บาท 

- หองพัก (Double Bed // Twin Bed) เปน  ON REQUEST) ขึน้อยูกับหองวาง ณ วันเขา
พัก และโรงแรมที่เขาพัก ไมสามารถ CONFIRM ใหได 

- ถาลูกคามคีวามประสงคขอแยกตัวจากทัวรหรอืการทองเทีย่วกับคณะ ทางแลนดปรับเงนิวนัละ 
5,000 บาท/ทาน 

- ขอสงวนสิทธิ์การตัดหองพักสําหรับผูท่ีไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใชหองพักได 
- ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาท่ีเดินทางทองเที่ยว และไปกลับพรอมกรุปเทานั้น 
- เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา

ทานไดยอมรับในเงื่อนไข ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
-  

กรุณาอานเงื่อนไขการจองทัวรตามที่ระบุในรายการขางตน 
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนทําการจอง 


