
 

 

รหสัทวัร  TWT2000647 
ทัวรเกาหลี Jeju Super Save March 4D 2N  
พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค -  วดัซันบังซา  - สวนสาธารณะฮงัมง - โปรแกรมเพิม่เตมิ ฮัลโหลคติตี ้/ 
โชวกายกรรม - รานนํ้ามันสน  - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  -  หมูบานวฒันธรรมซองอบึ - 
ชายหาดควังชกิี -โปรแกรมเพิ่มเตมิ Aqua Planet - ยงดอูัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร+
สะพานขามทะเลยงยอน  -  รานคาสมุนไพร+รานละลายเงินวอน  - ศูนยเครื่องสําอาง  -  ศูนย
โสม  -  ลอตเต ดวิตีฟ้รี  -  ดาวทาวนเมอืงเชจ ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอ้แนะนาํ  ถา้ตอ้งการนาํของเหลวขึ�นเครื�องใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อชิ�น (รวมกนัไม่เกนิ            

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้าํถุงขึ�นไปเพียงใบเดียวเท่านั�น การนาํผลิตภณัฑข์องสดที�ทาํจาก

สัตวไ์ม่ว่าเนื�อหมู เนื�อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้าํเข้าประเทศเพื�อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 
 
 
 

22.00-23.30 น. คณะเดินทางพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิบริเวณชั้น 4 ชั้นผูโดยสารขาออก เคานเตอรสาย
การบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หนา
เคานเตอรเชค็อิน F ใกลประตูทางเขาหมายเลข 3  
โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและ
อํานวย ความสะดวกในเรื่องของเอกสาร 

 

 
02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน 

JEJU AIR เที่ยวบนิที่ 7C2244 เปนสายการบินโลว
คอสอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต สะดวกสบาย การ
ดูแลเอาใจใสนาประทับใจ พรอมทั้งภาพลกัษณที่ดี โดย
มีพรีเซ็นเตอรเปนดาราชือ่ดังของเกาหลี สายการบินเจจู
เปนสายการบินชั้นนาํที่พฒันาไดอยางรวดเร็วที่สุดใน
ประเทศเกาหลีใต หลงัจากการกอตัง้เมือ่ป 2005 ไดขยายตวัอยางรวดเรว็โดยการ
ปรับปรงุราคาใหมคีวามยตุิธรรมแกลูกคาตาม    คําเรียกรอง และยงัไดมกีารปฏิรปู
ธุรกิจทางกา บินอยางตอเน่ืองอีกดวย สายการบินเจจูไดทาํใหการทองเที่ยวเปนที่
แพรหลายจนประสบความสําเร็จ ซึ่งกอนหนานั้นไมเคยนาํวธิีเหลานีม้าปฏิบตัิจนทาํให
ประเทศเกาหลีใตกลายเปนประเทศทองเที่ยวได มีเสนทางบินมากกวา 67 แหงใน
เมืองสําคญั ๆ เครือ่งบิน B737-800ของสายการบินเจจู ไดรับการยอมรับ   จาก

วันแรก       พบกนัทีส่นามบินสวุรรณภูมิ(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบนิสุวรรณภูมิโดย
สายการบินเจจูแอร 



 

 

ทั่วโลกในดานความปลอดภัยและสมรรถภาพเปนเครื่องบินที่ใชมากที่สดุและมี
ชื่อเสียงในตางประเทศ 

 
 
 
 
 

09:20-10.20 น. เดินทางถงึสนามบินเชจู เปนทาอากาศยานที่
ใหญเปนอันดับที ่2 ของเกาหลีใต รองจากทาอากาศ
ยานนานาชาติอินชอน ไดถกูจดัอันดับจาก OAG วา
มีไฟลทหรือการจราจรบนทองฟ�าเยอะที่สุดในโลก 
กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของทานให
เร็วขึ้น 2 ชัว่โมง เพื่อใหตรงกับเวลาทองถิน่ของประเทศเกาหลี) ผานพธิีการตรวจคน
เขาเมอืงและศุลกากร พาทานเดินทางสู เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ทีอ่งคการ
UNESCO ใหรางวัลเกาะเชจูเปน 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยทางธรรมชาติแหงใหมของ
โลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเปน
เกาะที่เกิดใหมจากภูเขาไฟทีด่ับแลว                                               

อาหารกลางวนั  พรอมเสรฟิดวยเมน ูจิมดกั ไกอบซีอิว๊ เปนเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดัง้เดมิ 
จิมดัก จานใหญนี้ประกอบไปดวย ไกชิ้นโต วุนเสนเกาหลีน้ีมีลักษณะเปนเสนแบน
ใหญๆทาํจากมนัฝรัง่ทาํใหเหนียวนุมเปนพเิศษผัดคลกุเคลากับซอสสูตรเฉพาะ เสิรฟ
พรอมขาวสวยรอนๆ  การรับประทานใชกรรไกรตัดเสนและไกฉับๆใหเปนชิ้นเล็ก
พอดคีาํ รับรองตองตดิใจ 

                พาทานเดินทางสู พพิิธภณัฑชาโอซลุลอค 
(O'Sulloc) ดินแดนที่ไดรับของขวัญจากธรรมชาติ 
ทําใหเปนที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่สงผลิตภณัฑชา
เขียวสงออกไปขายทัว่โลก เปนสถานที่จดัแสดง
ประวัตแิละวัฒนธรรมการชงชาอันหลากหลาย 
รวมถงึผลติภัณฑแปรรูปจากชานานาชนดิ อาทิเชน 

วันทีส่อง     พพิิธภณัฑชาโอซลุลอค  - วดัซันบงัซา  - สวนสาธารณะฮังมง  - โปรแกรม
เพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี ้/    โชวกายกรรม 



 

 

ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะสําหรับซื้อเปนของฝาก มคีุกกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผน
มาสกหนาชาเขียว และแชมพ ูเปนตน ภายในยังมคีาเฟ�ทจีําหนายชาเขียวทัง้รอนและ
เย็นไอศรมีชาเขียวและโรลชาเขียวทีคุ่ณไมควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดวย หอ
ชมวิวซึง่นกัทองเที่ยวจะไดสัมผัสกบัภาพบรรยากาศของไรชาเขียวที่ใหญที่สดุใน
เกาหลีใต รวมทัง้ถายภาพที่ระลกึกบัถวยชา     ซึ่งเปนสัญลกัษณของไรชาเขียวที่นี ่

                     จากนั้นพาทานแวะนมัสการพระ ณ วดัซนับังโพมุนซา (SANBANGSAN 
BOMUNSA TEMPLE) วัดแหงนีต้ั้งอยูบนเขาซันบงัหันหนาออกสูทะเล  ระหวาง
ทางขึ้นทานจะไดยินเสียงพระสวดมนต ภายในวัดจะ
ประดิษฐานพระพทุธรูปองคใหญซ่ึงเปนพระ ประธาน
ที่มคีวามศกัดิ์สิทธิ์และเปนที่เลื่อมใสของชาวบานบน
เกาะเชจู และชาวเกาหลีใตที่นับถือศาสนาพุทธ  และ
รูปปم�นเจาแมกวนอมิซึ่งหนัหนาออกสูทะเล 
นอกจากนั้นยงัมีรูปปم�นพระสังกัจจายน ซ่ึงหากไดลูบ
พุงก็จะรํา่รวยเงินทอง ทานจะไดพบกับวถิีการทําบุญของชาวเกาหลีใตที่แตกตางกับ
วัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายขาวสารเพือ่เปนอาหารสําหรับพระสงฆเพื่อความอดุม
สมบูรณ ถวายเทียนเพือ่เปนแสงสวางแหงชีวติ นอกจากนั้นที่วดัแหงนีท้านยงัจะไดชื่น
ชมกับวิวทะเลที่สวยงามของแหลมมังกรที่ยื่นออกมาสูมหาสมทุร 

                จากนั้นพาทกุทานเดินทางสู  สวนสาธารณะ
ฮังมง (HANGPADURI HANGMONG 
GARDEN) เปนพิ้นทีม่รดกทางธรรมชาติบน
เกาะเชจู พื้นทีภ่ายในสวนสาธารณะฮงัมง 
ประกอบไปดวยป�อมปราการเกา ตนไม และทุง
ดอกไมนานาพรรณ หรือเรียกวา สวนสี่ฤดูเลยก็
กวาได มมีมุใหทุกทานไดเกบ็รูปความประทับใจ 
เก็บเปนที่ระลกึไวหลากหลายมมุ ตนไมและ
ดอกไมภายในสวนมีหลายหลายสายพันธตาม
สภาพอากาศ อาทิเชน ดอกเรป ถือไดวาเปน
สัญลักษณของเกาะเชจู ดอกสีเหลืองบานโอดโฉมตัง้ตระหงานตัดกับสขีอบฟ�า  ตอ



 

 

ดวยทุงขาวบารเลย เริ่มจากตนสีเขียวคอยๆเปล่ียนไปเปนสีเหลืองทองพริว้ไหวเปน
ระลอกคลื่นไปตามสายลมที่พดัผานมองแลวเพลินตาเพลินใจ และดอกป�อปปم�สีแดง
สดตดักับลําตนสีเขียวเตบิโตและผลิดอกบานสะพรัง่สวยงามไปสวน     ตลอดทัง้ปจะ
มดีอกไมนานาพนัธุผลัดเปลี่ยนมาสรางความเพลิดเพลินใหกับนกัทองเที่ยว 

                โปรแกรมเพิม่เตมิ ชาํระเพิ่ม 12,000 วอน  
 พาทานมุงหนาสู ฮลัโหลคติตี้ (HELLO KITTY  

JEJU ISLAND) เปนสถานที่จดัแสดงเรือ่งราว
เกี่ยวกับคติตี ้หลากหลายเวอรชั่น  รวมทัง้สิ่งของ
เครื่องใชที่เปนคติตี้ทัง้หมดรวบรวมไวที่นี ่พรอม
เรื่องราวและประวัตคิวามเปนมา ภายในมีรานขาย
ของที่ระลกึนารักๆ มากมายใหทานไดเลอืกซือ้ตดิไม
ตดิมอื เชน ที่คาดผม รม สมุด หมอน ตุกตา และช็อดโกแลต รับรองถกูใจสาวกของ 
Hello Kitty แนนอน อกีทัง้ยงั คิตตีค้าเฟ� ซึ่งเปนรานกาแฟตกแตงอยางนารักเหมาะ
สําหรับถายภาพ ภายในรานมีจําหนายเคกหลายรสชาติ  ไอศรีมโยเกริต์ และกาแฟ 
รสชาตอิรอยที่ไมควรพลาด 

 โปรแกรมเพิ่มเตมิ ชาํระเพิ่ม 12,000 วอน 
  จากนั้นพาทานเขาชม โชวกายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดง

ความสามารถของนกัแสดงในการโชวหวาดเสียวและ
ความยืดหยุนของรางกาย มกีารแสดงหลากหลายชุด 
แตละการแสดงจะแตกตางกันไป เปนทีต่ื่นตาตื่นใจ
ของผูชม มีทัง้ แสง ส ีเสียง ทานจะไดรับความ
สนุกสนาน เพลดิเพลิน และหวาดเสียว ไปพรอมๆกัน  
เชน โชวลอดหวง โชวนี้นกักายกรรมจะหมุนตวัและ
แสดงทวงทากายกรรมตางๆ ดวยหวงทีห่อยอยูกลาง
อากาศ  โชวกายกรรมกลางอากาศดวยผา นักแสดงจะเลนกายกรรม บดิตัวดวย
ทาทาง สงางามขณะหอยตวัอยูกลางอากาศดวยผาเพียงผืนเดียว เปนตน แตไฮไลท
ของโชวนี ้คอื มอเตอรไซคผาดโผนในพื้นที่จํากัด ที่เขาไปขบัสวนทางกันอยูในลูกโลก 
ซึ่งสนุก ตื่นเตนเราใจ เรียกเสียงปรบมือจากผูชมไดทัง้ฮอล 



 

 

 อาหารเย็น  พรอมเสริฟดวยเมนู ซัมกย็อบซัล  เปนอาหารที่เปนที่นิยมของชาวเกาหลี     โดย
การนาํหมูสามชั้นไปยางงบนแผนโลหะทีถ่กูเผาจนรอน   ซมักยอ็บซัลจะเสิรฟพรอม
กับเครื่องเคียงตางๆ ไดแก กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั่นบางๆ พรกิไทยป�น เกลอื 
และนํ้ามันงา ถงึแมวา ซัมกยอบซัลจะมกีารเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือไมไดมี
การหมกัหรือมีสวนผสมที่หลากหลาย แตวาถาพูดถงึรสชาติแลว นบัวาพลาดไมได
เลย 

พักที ่         Sea & Hotel  หรือเทียบเทา 

 

 
 
 
 

                รบัประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย 
ขาวตม ซุป ผกัปรงุรสตางๆ กิมจิ (ผกัดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ใน
อดตีอาหารเชาจะไมแตกตางจากอาหารมือ้อื่นๆมากนกั แตจะตางตรงที่จาํนวนจาน          
(ใสกับขาว) ที่นอยกวาเทานั้น แตในปจจบุัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตล
ตะวันตกกันมากขึน้ 

                จากนั้นพาทานเดินทางตอที่ รานนํ้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรยแหงธรรมชาติ ผาน
ผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาตโิซล 
ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวยลดไขมันและนํ้าตาล
ในกระแสเลือด ป�องกันการเกิดเสนเลือดตบี แตก ตนั 
และสามารถลางสารพิษในรางกาย เพื่อเพิม่ภมูิ
ตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกําลงั
เปนสิ่งที่ไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเปน
อยางมาก และยงัมผีลิตภัณฑตางๆที่ทําจากสนเข็มแดงซึ่งเปนสินคายอดนิยมสาํหรับ
คนเกาหลีและนักทองเที่ยว 

                                       

วันทีส่าม     รานนํ้ามนัสน  -  ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - หมูบานวัฒนธรรมซองอบึ  -  
ชายหาดควังชิกี - โปรแกรมเพิ่มเติม : Aqua Planet 

 



 

 

               จากนั้นนําทานชม ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) 
เปนภูเขาไฟที่ดบัแลว ปากปลองภูเขาไฟทีม่ีลักษณะ
เหมือนมงกฎุ เปนสถานทีโ่ดงดังที่ผูคนมาขอพร  และ
ชมพระอาทติยขึ้น เปนหนึง่ใน 10 สถานที่สวยงามใน
เกาะเชจู และในจุดนี้เรายังสามารถดืม่ดํ่ากับทองฟ�า
และนํ้าทะเลสีคราม ทวิทศันที่สวยงามโดยรอบของ
ตัวเมืองเชจู เปนสถานที่ที่นกัทองเที่ยวจากทัว่ทุกมมุ
โลกอยากมาสมัผัส จึงถูกยกยองใหเปน 1 ใน 7 ส่ิง
มหศัจรรยใหมทางธรรมชาติของโลก ทานสามารถเดินขึ้นไปยังปากปลองภูเขาไฟที่
ดับแลว ระหวางทางทานสามารถหยุดแวะพกัชมวิวและถายรปูจากมมุสงู แตละจดุชม
วิวที่ทานแวะพกั สามารถสมัผัสวิวทิวทัศนและบรรยากาศที่แตกตางกัน เมอืขึ้นไปถงึ
ดานบนสุดของปากปลองภูเขาไฟทานจะไดสมัผัสกับอากาศบริสุทธิแ์ละทศันียภาพที่
สวยงามอยางแนนอนหมายเหตุ: สําหรับทานที่ตองการขึ้นปากปลองภูเขาไฟ สามารถ
ชําระคาตัว๋ดวยตนเอง ณ จุดทางขึ้นเขา 

อาหารกลางวนั บริการทานดวย "แทจีพลูแบ็ก"  เปนการนาํเนื้อหมหูมกักับเครื่องปรงุรสสูตร
พิเศษ กอนนาํไปผดัคลุกเคลาพรอมนํ้าซปุ นกัทองเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมี
รสชาตอิอกหวานและเผด็เล็กนอย  เมื่อสกุรับประทานกบั ผกัสด กิมจ ิเครือ่งเคียง
ตาง และขาวสวยรอนๆ เปนอาหารพิเศษที่ขอแนะนํา 

                จากนั้นพาทานเย่ียมชม หมูบานวัฒนธรรม "ซองอบึ" (SONGEUB FOLK 
VILLAGE) หมูบานแหงนี้ไมใชเปนแคหมูบานนิทรรศการธรรมดา แตยงัเปนหมูบาน
โบราณอายุมากกวา 300 ป ที่ยังมีชาวบานอาศัยอยู
จริง เอกลกัษณของการสรางบานที่นี่คอืจะใชดนิ
เหนยีว ผสมกับมูลมา เปนตวัยึดกอนหินและกอนอิฐ
เขาดวยกันเปนโครงสรางของตวับาน ถาทานเคยมา
เที่ยวเกาหลีใตแลวเคยเห็นไหตางๆที่อยูตามบานก็จะ
เดาไดวาเปนไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรือผักดองของ
เกาหลี แตสาํหรบัที่เกาะนี้นั้น ไหทีว่างเรียงรายกันอยู
ตามบานเรือนที่นี่จะเปนไหสาํหรบัหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอรรี่ ที่จะมีเฉพาะ



 

 

บนเกาะแหงนี้ โดยชาวบานจะนําผลเบอรรีป่�ามาใสลงไปในไหพรอมกบันํ้าผึง้ และ
หมกัไวสามป กอนที่จะนํามารับประทานได รสชาตหิวานอมเปรี้ยว และในสมัยกอนก็
เคยถกูใชในการรกัษาคนป�วย  ปจจุบันนีก้็เปนสินคาทีผู่มาเยี่ยมเยอืนมกัจะซื้อกลับไป
รับประทาน และซื้อเพื่อเปนของฝาก 
จากนั้นพาทกุทานเดินทางสู ชายหาดควังชิก ี(GWANGCHIGI BEACH) เปน
ชายหาดที่สวยที่สดุแหงหนึ่งบนเกาะเชจู ชายหาดนี้มี
ทัศนียภาพเปนเอกลกัษณมีววิพื้นหลังเปนปากปลองภูเขา
ไฟซองซานอิลจบูงซึ่งเปนไฮไลทของเกาะเชจ ู ทุกทานจะ
ไดชมความสวยงามของธรรมชาติที่ยงัคงความอดุม
สมบูรณและรับลมทะเลเย็นๆ และ ที่สําคัญยงัเปนจุดชม
วิวพระ อาทิตยตกที่สวยที่สดุแหงหนึง่บนเกาะเชจู 

                โปรแกรมเพิม่เตมิ ชาํระเพิ่ม 20,000 won 
 จากนั้นพาทานเขาชม พพิิธภณัฑสัตวนํ้า (HANWHA 

AQUA PLANET JEJU)  หรือ อควาเรียมที่ใหญที่สุดใน
เกาหลีใตและมตีูปลาใหญที่สุดในเอเชีย เปนสถานทีอ่ีก
หนึ่งแหงที่ไมควรพลาดเมื่อไดมาเยือนเกาะเชจู เพราะที่นี่
เปนทั่งศูนยกลางการเรียนรูทางทะเล ความรูเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและมีสิง่มีชีวติใตทะเลที่จัดแสดงไดนาสนใจและสวยงาม มตีูปลาจาํนวน
มากตั้งแตขนาดเล็กจนถงึขนาดใหญทหึมาอลังการชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใตทองทะเล 
ชมการใหอาหารนกเพนกวินตัวนอย ทีต่างกรกูันมารับอาหารอยางคกึคัก และปลา
กระเบนวายขามหัวไปมาทําใหคุณและครอบครัวหลงรกัทองทะเลโดยไมรูตวั 

อาหารเย็น พรอมเสริฟทกุทานดวยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเปนการนําผกัหลากหลาย
ชนิด เห็ดตางๆ โอเดง เบคอนหมูรวมกันไวในหมอ และจะเตมิดวยนํ้าซุปรอนๆ สูตร
เฉพาะของแตละราน แลวตมจนเดอืด กอนจะเริ่มรบัประทาน ก็จะนําอุดงลงตมอกี
ครัง้ จะทานพรอมกับขาวสวย หรืออดุงก็ได เมนูชาบูชาบู ถือไดวาเปนรายการอาหาร
ที่ขาดไมไดในโปรแกรมทวัรเกาหล ีเพราะรสชาตขิองนํ้าซุป ผกัตางๆในหมอ ทําให
เปนที่ชื่นชอบของหลายทาน หากทานใดทานรสจัดหนอย ก็สามารถขอนํา้จิม้เกาหลี 
เติมเพิม่รสชาต ิ



 

 

พักที ่            Sea & Hotel  หรอืเทียบเทา 
 
  
 
 
 

 

               รบัประทานอาหารเชาทีโ่รงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย 
ขาวตม ซุป ผกัปรงุรสตางๆ กิมจิ (ผกัดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ใน
อดตีอาหารเชาจะไมแตกตางจากอาหารมือ้อื่นๆมากนกั แตจะตางตรงที่จาํนวนจาน 
(ใสกับขาว) ที่นอยกวาเทานั้น แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตล
ตะวันตกกันมากขึน้ 

               จากนั้นพาทกุทานชม  ยงดูอัมรอ็ค โขดหินมังกร (YONGDUAM ROCK) และ 
สะพานขามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดอูัมร็อคทีม่ีลักษณะคลาย
กับหวัมังกร อกีหนึง่ในมนตเสนหทางธรรมชาติของเกาะเจจู 
ซึ่งถอืกันวาถาหากใครไมไดมาเยือน ยงดอูัมรอ็ค เพือ่มาดู
โขดหินมังกร กถ็ือวายงัมาไมถงึเกาะเจจู โขดหินมงักรแหงนี้
เกิดขึ้นจากการกดักรอนของคลื่นลมทะเล ทําใหมีรปูทรง
ลักษณะเหมือนหวัมงักร กําลงัอาปากสงเสียงรองคําราม
และพยายามที่จะผุดขึ้นจากทองทะเล เพือ่ขึ้นสูทองฟ�า เปน
ประตมิากรรมที่ธรรมชาติไดสรางสรรคมา สถานที่แหงนี้เปนที่สนใจของนกัทองเที่ยว
เกาหลีเปนอยางมาก และยงัสามารถเดินไปเย่ียมชมสะพานขามทะเลยงยอนเพื่อชม
วิวธารลาวาที่ตอนนีก้ลายเปนธารนํ้าทะเลทีม่สีีสวยงามแปลกตาอีกดวย 

วันทีส่ี่        ยงดอูัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานขามทะเลยงยอน  - รานคา
สมุนไพร+รานละลายเงินวอน  - ศูนยเครื่องสําอาง  - ศนูยโสม  - ลอตเต 
ดิวตีฟ้ร ี - ดาวทาวนเมืองเชจ ู



 

 

                จากนั้นนาํทานชม รานสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม
ลาสุดของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสิทธิ์เรียบรอยแลว เปน
สมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย
เรียกวา ผลไมทอง มรีสเปรี้ยว ดีสาํหรับบุคคลที่ นิยมดืม่
เหลา ชา กาแฟ นํ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะชวยใน
การลางสารพิษทีต่กคางหรอืไขมันที่สะสมอยูภายในผนัง
ของตับหรือไต ชวยใหตบัหรอืไตของทานแขง็แรงขึ้น ซึ่งยงั
สงผลดตีอสุขภาพรางกายของทานเอง  รานละลายเงิน
วอนหรือ (SUPERMARKET) ที่นีม่ีขนมพื้นเมืองเกาหลี
หลากชนิด อาทิเชน ขนมขาวพอง ช็อคโกแล็คสม สม
อบแหง สมเคลือบช็อคโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหราย
หลากหลายรสชาต ิรวมไปถงึของใชในครัวเรอืน ลูกบอลซกัผา เครื่องใชไฟฟ�า  และ
ยังมชีุดเครือ่งนอนอันดับ1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ที่นุม นาสัมผัส พรอมกับ
การกันไรฝุ�นไดดีเยี่ยม ของฝากของทีร่ะลกึมีใหทานไดเลือกซื้อมากมาย พรอมทั้งมี
บริการบรรจุกลองตามเงือ่นไขของราน  

               จากนั้นพาทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางค  (COSMETIC SHOP) ประเภท
เวชสําอางคทีห่มอศัลยกรรมเกาหลีรวมออกแบบมากมาย มผีลติภัณฑตางๆ ที่เหมาะ
กับผูที่มปีญหาผวิหนา ไมวาจะเปนสิว มีริ้วรอย ฝ�า กระ จดุดางดาํใบหนาหมองคลํ้า 
อยากผิวขาวสวางใส ไรริ้วรอย แตงหนาเบาๆโชวผวิแบบสาวเกาหลี โดยไมตอง
ศัลยกรรม 

อิสระอาหารกลางวัน จากนั้นนําทานสู ศูนยโสม (GINSENG 
CENTER) ศูนยโสมแหงนี้รฐับาลรับรองคุณภาพวาผลติ
จากโสมที่อายุ 6 ป ซึ่งถือวาเปนโสมที่มคีุณภาพดทีี่สดุ 
ภายในจะมีเจาหนาที่้ใหความรูเกี่ยวกบัโสมพรอมอธิบาย
คุณภาพและผลติภัณฑที่ผลติจากโสม ใหทานไดเลือกซือ้โสมที่มคีุณภาพดีที่สดุและ
ราคาถกู กลับไปบํารงุรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรกัและนบัถอื 

จากนั้นนาํทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษลีอตเต ดิวตี้ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่นี่มี
สินคาชั้นนาํปลอดภาษีใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนดิ  นํ้าหอม เส้ือผา 



 

 

เครื่องสําอางค กระเป�า นาฬกิา เครือ่งประดับ หลากหลาย
แบรดดงั 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 ชือ่ดัง บนเกาะเชจู อาทิเส้ือผา รองเทา 
กระเป�า เครื่องสําอางค เครือ่งประดับ ABC Mart, LES 
MORE, Folder, Fila, NEW BALANCE , NIKE , 
ADIDAS, MLB, ART BOX, Evisu, Lacost, 
Skechers, ETUDE, SKINFOOD, INNISFREE, 
Fashion, Cosmetic สัมผัสประสบการณชอปปم�งที่เราใจ
ที่สุดของคุณ เหมอืนยกเมียงดงมาไวบนเกาะ ในสไตล
บรรยากาศเกาะเชจ ูพรอมรานอาหาร รานกาแฟ รานคาเฟ� 
มากมาย 

21:30-22.30 น. เหินฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU 
AIR เที่ยวบินที่ 7C2243 พรอมความประทบัใจ 

01.00-02-00 น.  เดินทางถงึประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

***เนื่องจากทางแลนดเกาหลี ไดรับแจงเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใต  และจากสายการบิน เรื่อง
ผูแอบแฝงมาเปนนักทองเที่ยว แตไปดวยวัตถุประสงคอื่น เชน ไปทํางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2561 
โปรแกรม JEJU SUPER SAVE IN MARCH ทางแลนดเกาหลีจําเปนตองเก็บคาประกันเพื่อใหลูกคาไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น เปน
จํานวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกคาเปนนักทองเที่ยวจริงๆ เดินทางทองเที่ยวพรอมกรุปและกลับพรอมกรุป
ตามโปรแกรมที่กําหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจํานวน ดังนั้นจึงใครขอความรวมมือจากลูกคาปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังกลาว  (ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินประกันกรณีลกูคาไมผานกองตรวจคนเขาเมือง หรือ กรมแรงงานท้ังที่ประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลีใต)*** 

หากทานถูกเจาหนาที่ตม.เกาหลี กกัตัวไมใหเดินทางเขาประเทศ คาใชจายที่เกิดขึ้นในระหวางถูกกกัตัวและสงตัวกลบัประเทศ
ไทยลูกคาจะตองเปนผูชําระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจงใหทราบวา ทางคณะทัวรจะออกเดินทางทองเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวรไมมี
นโยบายใหคณะรอ ทานที่ติดดานตรวจคนเขาเมือง หากสามารถผานเขาเมืองไดจะตองเดินทางไปพบกับคณะทวัรดวยตนเอง 
และไมสามารถเรียกรองคาเดินทางจากทัวรได เพื่อความเปนระเบียบและคณะไดทองเที่ยวอยางเต็มเวลา ขออภัยในความไม

สะดวก 

 **กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น ซึ่งอยูนอกเหนอืความรบัผดิชอบของบริษัท*** ในกรณีเกิด
เหตุสดุวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน อุบตัิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนดัหยุดงาน 
การจราจรตดิขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นอยูเหนอืการควบคุมของบรษิัท 
และเจาหนาที่ ที่จะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผูเดินทางไม
สามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และคาใชจาย ที่
ลูกคาและบริษัทจายไปแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางการเดินทาง 

 
***ราคาโปรโมชั่น มีจํานวนจํากดั(ราคายดึตามหนาเว็บไซต) 
 

เงื่อนไขการใหบริการกรณสีํารองทีน่ั่ง  
   1. ราคาโปรโมชั่นชาํระเงินเต็มจาํนวน 1 วันหลังไดรับ invoice 
      ราคาปกติชาํระเงินมัดจาํ***   ทานละ 5,000 บาท 1 วันหลังไดรับ invoice 
   2. สวนที่เหลือชาํระเตม็จํานวนกอนออกเดนิทาง 30 วัน ในกรณีที่ไมชาํระยอดเงินสวนทีเ่หลือ
ตามเวลาทีก่ําหนด รวมถึงกรณีเชค็ของทานถกูปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวาทาน
สละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษทั 
 
ราคานีร้วม 
-   คาตัว๋เครือ่งบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลบัพรอมคณะ  
-   คาภาษีสนามบิน ทกุแหงทีม่ี   
-  คาอาหารทกุมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
-   คาทีพ่ักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พกัหองละ 2-3 ทาน)  
-  คารถรบั-สง และนําเทีย่วตามรายการ / คานํา้หนกักระเป�าสมัภาระทานละ 20 กก. /1ชิ้น 
-   คาหัวหนาทวัรผูชํานาญเสนทาง นาํทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ 
              (ขอสงวนสิทธิ์หวัหนาทวัรไมบินขึน้ไปพรอมกรุปทวัร) 
-   คาประกันอุบตัิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตาม
กรมธรรม) 

อัตราคาบริการ 

พีเรียตเดนิทาง 

ผูใหญ / 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

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.- 



 

 

ราคานีไ้มรวม 
-   คาธรรมเนียมคนขับรถและไกดทองถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ตอทานตลอดทรปิ 

        -   คาใชจายสวนตวั อาทิ คาทําหนงัสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตวั, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 
รวมถงึคาอาหาร และ เครื่องดืม่ที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (หากทานตองการสัง่เพิม่ กรุณา
ตดิตอหวัหนาทัวรแลวจายเพิม่เองตางหาก) 
-   คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   คานํา้หนกักระเป�าสัมภาระ ทีห่นักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.) 
-   คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอรต 2) ใบประจําตวั
คนตางดาว 3) ใบสําคัญถิ่นทีอ่ยู 4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5) สมุดบัญชีเงนิฝาก(ถามี) 6) รูป
ถายสี 2 นิว้ 2 รูป ผูเดินทางเตรียมเอกสารและดาํเนินการยื่นวีซาดวยตนเองเทานั้น  (สําหรับ
หนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนงัสือเดินทางตองทําเรือ่งแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวี
ซา) 
-  คาอาหารที่ลกูคารับประทานทานนอกเหนอืหรือเปล่ียนแปลงจากที่โปรแกรมกาํหนด หาก
ลูกคาไมสามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวรจัดให กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปสวนตวัสํารอง
มาดวย 
 
กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยดึมดัจํา 
- ยกเลิกการเดินทางไมถึง 30  วัน ยดึเงินคาทวัรทัง้หมด 

 
(ราคาโปรโมชัน่ไมสามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวันเดินทางและผูเดินทาง

ไดในทกุกรณี )    ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดนิทางหรือเปล่ียนชื่อผูเดินทางได*** 
กรุปที่เดินทางตองการันตมีดัจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ 
รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะไมมกีารคืนเงนิมดัจํา หรอื คา
ทัวรทั้งหมด 

 
 
 



 

 

หมายเหต ุ
- จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ขึ้นไป โดยบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

อยางนอย 5 วันกอนการเดินทาง 
- ราคานี้เปนราคาสําหรับนกัทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนงัสือเดินทางไทยเทานั้น (นักทองเทีย่ว

ตางประเทศชําระเพิม่ทานละ 3,000 บาท) 
- เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความ

เหมาะสม โดยคาํนึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสาํคญั 
- สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทัง้ไปและกลับโดยมติองแจงใหทราบลวงหนา 
- หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว เทานั้น (หากหนงัสือเดนิทางเหลือนอยกวา 6 เดอืนทาํใหไม
สามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น) 

- ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 
การนดัหยุดงาน, การกอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีทีท่านถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมอืง
จากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตางประเทศซึง่อยู
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบริษัทฯ 

- ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบรกิารของทางบริษัทฯไมครบ อาท ิไม
เที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก เดินทางแลว 

- ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนกัทองเที่ยวเอง 

- ตั๋วเครือ่งบินเปนตัว๋ราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือ
คืนเงิน 

- การตดิตอใดๆกับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมาย ฯลฯ ตองทาํในวนัทําการของ
บริษัทดังนี ้วันจันทร - วันศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลาว และ
วันหยดุนกัขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ ถือวาเปนวันหยดุทาํการของบริษัท 

- มคัคุเทศก พนกังาน  ไมมีอาํนาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษทัทัง้สิ้น เวนแตมีเอกสารลง
นามโดยผูมอีํานาจขอบริษัทกํากับเทานั้น 



 

 

- หากทานที่ตองการออกตั๋วภายในประเทศ อาทิเชนเครือ่งบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่
ทุกครัง้กอนทําการออกตั๋ว เพื่อป�องกันปญหาเที่ยวบินลาชา เปลี่ยนแปลงไฟลทบิน การยกเลิก
ไฟลทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนาซ่ึงอยูเหนอืการควบคมุของทางบริษัท ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบและคืน
คาใชจายใหในทุกกรณ ี

- ถาลกูคาไมเขารานคาชอปปم�งตามที่โปรแกรมกําหนด ทางแลนดปรบัเงินคาเขารานช็อปรานละ 
100,000 วอน หรอืเปนเงินไทย3,000 บาท 

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

- ถาลกูคามีความประสงคขอแยกตัวจากทัวรหรอืการทองเที่ยวกบัคณะ ทางแลนดปรับเงินวันละ 
5,000 บาท/ทาน 

- ขอสงวนสิทธิก์ารตดัหองพักสําหรบัผูที่ไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใชหองพกัได 
- ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลกูคาที่เดินทางทองเที่ยว และไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
- เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถือวา

ทานไดยอมรับในเงื่อนไข ขอตกลงตางๆ ทีไ่ดระบุไวแลวทั้งหมด 
-  

กรณุาอานเงือ่นไขการจองทัวรตามทีร่ะบุในรายการขางตน 
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาทีก่อนทําการจอง 


