
 

 

รหัสทัวร TWT2000691  
ทัวรเกาหลี Jeju Super Save May 4 วัน 2 คนื (7C) 
พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค - วัดซันบังซา - สวนสาธารณะฮังมง - โปรแกรมเพ่ิมเติม ฮัลโหลคิตตี ้/ 
โชวกายกรรม – รานนํา้มันสน - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ 
ชายหาดควังชิก ี- โปรแกรมเพิ่มเติม Aqua Planet - ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+
สะพานขามทะเลยงยอน - รานคาสมุนไพร+รานละลายเงินวอน - ศนูยเครื่องสําอาง - ศูนยโสม     
ลอตเต ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวนเมืองเชจ ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอ้แนะนาํ  ถา้ตอ้งการนาํของเหลวขึ�นเครื�องใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 

100 มิลลลิิตรต่อชิ�น (รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย 

ให้นาํถุงขึ�นไปเพียงใบเดียวเท่านั�น การนาํผลิตภณัฑข์องสดที�ทาํจากสัตวไ์ม่ว่าเนื�อหมู เนื�อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่

อนุญาต ให้นาํเขา้ประเทศเพื�อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 
 
 
 
 
22.00-23.30 น. คณะเดินทางพรอมกันที ่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

บริเวณชั้น 4 ชั้นผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน 
JEJU AIR (BOEING 737-800)  

               หนาเคานเตอรเช็คอิน F ใกลประตูทางเขาหมายเลข 3  
โดยมีเจาหนาท่ีจากบรษิัทฯคอยใหการตอนรบัและอํานวย 
ความสะดวกในเรื่องของเอกสาร 

 
 
 
 

 

 

02.25-03.25 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน 
JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2244 เปนสายการบินโลวคอ
สอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต สะดวกสบาย การดูแลเอา
ใจใสนาประทับใจ พรอมทั้งภาพลักษณที่ดี โดยมีพรีเซ็น
เตอรเปนดาราชื่อดงัของเกาหลี สายการบินเจจูเปนสายการ
บินชั้นนําที่พัฒนาไดอยางรวดเรว็ที่สุดในประเทศเกาหลีใต หลังจากการกอตั้งเมื่อป 
2005 ไดขยายตัวอยางรวดเร็วโดยการปรบัปรุงราคาใหมีความยุติธรรมแกลกูคา
ตาม    คําเรียกรอง และยังไดมีการปฏิรปูธุรกิจทางกา บินอยางตอเนื่องอีกดวย สาย
การบินเจจูไดทําใหการทองเที่ยวเปนที่แพรหลายจนประสบความสําเร็จ ซึ่งกอนหนา
นั้นไมเคยนําวิธีเหลานี้มาปฏิบัตจินทําใหประเทศเกาหลีใตกลายเปนประเทศทองเท่ียว
ได มีเสนทางบินมากกวา 67 แหงในเมืองสําคัญ ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสาย

วันแรก      พบกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดย

สายการบินเจจูแอร 



 

 

การบินเจจู ไดรบัการยอมรับ   จากทั่วโลกในดานความปลอดภยัและสมรรถภาพเปน
เครื่องบินทีใ่ชมากที่สุดและมีชื่อเสียงในตางประเทศ 

 
 
 
 

09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจ ูเปนทาอากาศยานที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ของเกาหลีใต 
รองจากทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ไดถกูจัด
อันดับจาก OAG วามไีฟลทหรือการจราจรบน
ทองฟ�าเยอะท่ีสดุในโลก 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 ไกชิน้โต วุนเสนเกาหลีนี้มีลักษณะเปนเสนแบน
ใหญๆทําจากมันฝรั่งทําใหเหนียวนุมเปนพเิศษผัดคลุกเคลากบัซอสสูตรเฉพาะ เสิรฟ
พรอมขาวสวยรอนๆ  การรบัประทานใชกรรไกรตดัเสนและไกฉับๆใหเปนชิ้นเล็ก
พอดีคํา รับรองตองติดใจ 

                พาทานเดินทางสู พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ไดรบัของขวัญจาก
ธรรมชาติ ทําใหเปนที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่สง
ผลิตภัณฑชาเขียวสงออกไปขาย ทั่วโลก เปนสถานที่
จัดแสดงประวัติและวฒันธรรมการชงชาอัน
หลากหลาย รวมถงึผลิตภัณฑแปรรูปจากชานานา
ชนิด อาทิเชน ชาเขยีวคุณภาพเยี่ยมเหมาะสําหรับซื้อ
เปนของฝาก มีคุกกีช้าเขียว ซุปชาเขียว แผนมาสก

วันที่สอง     พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค  - วัดซันบังซา  - สวนสาธารณะฮังมง  - โปรแกรม

เพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ /    โชวกายกรรม 



 

 

หนาชาเขียว และแชมพู เปนตน ภายในยังมคีาเฟ�ทีจําหนายชาเขียวทั้งรอนและเย็นไอ
ศรีมชาเขียวและโรลชาเขียวท่ีคุณไมควรพลาด  ภายในยังประกอบไปดวย หอชมววิ
ซึ่งนักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับภาพบรรยากาศของไรชาเขียวที่ใหญที่สุดในเกาหลีใต 
รวมทั้งถายภาพที่ระลึกกับถวยชา     ซึ่งเปนสัญลักษณของไรชาเขียวที่นี ่

                จากนั้นพาทานแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา (SANBANGSAN 
BOMUNSA TEMPLE) วัดแหงนี้ตัง้อยูบนเขาซันบังหันหนาออกสูทะเล  ระหวาง
ทางขึ้นทานจะไดยินเสียงพระสวดมนต ภายในวัดจะ
ประดษิฐานพระพุทธรูปองคใหญซึ่งเปนพระ ประธาน
ที่มีความศกัดิ์สิทธิ์และเปนที่เลื่อมใสของชาวบานบน
เกาะเชจู และชาวเกาหลีใตที่นับถือศาสนาพุทธ  และ
รูปปم�นเจาแมกวนอิมซึ่งหันหนาออกสูทะเล 
นอกจากนั้นยังมรีูปปم�นพระสังกัจจายน ซึ่งหากไดลูบ
พุงก็จะรํ่ารวยเงินทอง ทานจะไดพบกับวถิีการทําบุญของชาวเกาหลีใตที่แตกตางกับ
วัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายขาวสารเพ่ือเปนอาหารสําหรับพระสงฆเพื่อความอุดม
สมบูรณ ถวายเทียนเพื่อเปนแสงสวางแหงชีวิต นอกจากนั้นที่วดัแหงนี้ทานยังจะไดชื่น
ชมกบัวิวทะเลท่ีสวยงามของแหลมมังกรที่ยืน่ออกมาสูมหาสมุทร 

                จากนั้นพาทุกทานเดินทางสู  สวนสาธารณะฮังมง (HANGPADURI 
HANGMONG GARDEN) เปนพิ้นที่มรดกทางธรรมชาตบินเกาะเชจู พื้นท่ีภายใน
สวนสาธารณะฮังมง ประกอบไปดวยป�อมปราการ
เกา ตนไม และทุงดอกไมนานาพรรณ หรือเรยีกวา 
สวนสี่ฤดูเลยก็กวาได มีมุมใหทุกทานไดเกบ็รปูความ
ประทับใจ เก็บเปนที่ระลึกไวหลากหลายมุม ตนไม
และดอกไมภายในสวนมีหลายหลายสายพันธตาม
สภาพอากาศ อาทิเชน ดอกเรป ถือไดวาเปน
สัญลักษณของเกาะเชจู ดอกสีเหลืองบานโอดโฉมตั้ง
ตระหงานตดักบัสีขอบฟ�า  ตอดวยทุงขาวบารเลย 
เริ่มจากตนสีเขียวคอยๆเปลี่ยนไปเปนสีเหลืองทอง
พริ้วไหวเปนระลอกคลืน่ไปตามสายลมที่พัดผานมอง



 

 

แลวเพลินตาเพลินใจ และดอกป�อปปم�สีแดงสดตัดกับลําตนสีเขียวเตบิโตและผลิดอก
บานสะพรั่งสวยงามไปสวนตลอดทั้งปจะมดีอกไมนานาพันธุผลัดเปลี่ยนมาสรางความ
เพลิดเพลินใหกับนักทองเที่ยว 

                โปรแกรมเพ่ิมเติม ชําระเพิ่ม 12,000 วอน  
 พาทานมุงหนาสู ฮัลโหลคิตตี้ (HELLO KITTY  
JEJU ISLAND) เปนสถานที่จัดแสดงเรื่องราว
เกี่ยวกับคิตตี้ หลากหลายเวอรชั่น  รวมทั้งสิ่งของ
เครื่องใชที่เปนคติตี้ทั้งหมดรวบรวมไวที่นี ่พรอม
เรื่องราวและประวัตคิวามเปนมา ภายในมรีานขายของ
ที่ระลึกนารักๆ มากมายใหทานไดเลือกซื้อติดไมติดมือ 
เชน ที่คาดผม รม สมดุ หมอน ตุกตา และช็อดโกแลต รับรองถกูใจสาวกของ Hello 
Kitty แนนอน อีกทั้งยัง คติตีค้าเฟ� ซึ่งเปนรานกาแฟตกแตงอยางนารักเหมาะสําหรับ
ถายภาพ ภายในรานมีจําหนายเคกหลายรสชาติ  ไอศรีมโยเกริ์ต และกาแฟ รสชาติ
อรอยท่ีไมควรพลาด 
โปรแกรมเพ่ิมเติม ชําระเพิ่ม 12,000 วอน 
จากนั้นพาทานเขาชม โชวกายกรรม (CIRCUS 
WORLD SHOW) การแสดงความสามารถของนักแสดง
ในการโชวหวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย มีการ
แสดงหลากหลายชุด แตละการแสดงจะแตกตางกันไป 
เปนที่ตื่นตาตื่นใจของผูชม มีทั้ง แสง ส ีเสียง ทานจะไดรับ
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และหวาดเสียว ไปพรอมๆ
กัน  เชน โชวลอดหวง โชวนี้นกักายกรรมจะหมุนตัวและ
แสดงทวงทากายกรรมตางๆ ดวยหวงที่หอยอยูกลางอากาศ  โชวกายกรรมกลาง
อากาศดวยผา นักแสดงจะเลนกายกรรม บิดตัวดวยทาทาง สงางามขณะหอยตัวอยู
กลางอากาศดวยผาเพียงผืนเดียว เปนตน แตไฮไลทของโชวนี้ คือ มอเตอรไซคผาด
โผนในพื้นที่จํากัด ที่เขาไปขับสวนทางกันอยูในลูกโลก ซึง่สนกุ ตื่นเตนเราใจ เรียก
เสียงปรบมือจากผูชมไดทั้งฮอล 

                                             



 

 

อาหารเย็น  พรอมเสริฟดวยเมนู ซัมกย็อบซัล  เปนอาหารที่เปนที่นิยมของชาวเกาหลี     โดย
การนําหมูสามชั้นไปยางงบนแผนโลหะที่ถูกเผาจนรอน   ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟพรอม
กับเครื่องเคยีงตางๆ ไดแก กมิจิ พรกิเขียว กระเทียมหั่นบางๆ พริกไทยป�น เกลือ 
และนํ้ามันงา ถึงแมวา ซัมกยอบซัลจะมกีารเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือไมไดมี
การหมักหรือมีสวนผสมที่หลากหลาย แตวาถาพูดถึงรสชาติแลว นับวาพลาดไมได
เลย 

พักที่            Sea & Hotel  หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาว
เกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป ผักปรงุรส
ตางๆ กมิจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก 
ในอดีตอาหารเชาจะไมแตกตางจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก 
แตจะตางตรงท่ีจํานวนจาน(ใสกับขาว) ที่นอยกวาเทานั้น 
แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตลตะวันตกกันมากขึน้ 
จากนั้นพาทานเดินทางตอท่ี รานนํ้ามนัสนเขม็แดง มหัศจรรยแหงธรรมชาต ิผาน
ผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาติโซล ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณ
ชวยลดไขมันและนํ้าตาลในกระแสเลือด ป�องกันการเกดิเสนเลือดตีบ แตก ตัน และ
สามารถลางสารพิษในรางกาย เพ่ือเพิ่มภูมิตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี 
ซึ่งกําลังเปนสิ่งที่ไดรบัความนิยมจากคนในประเทศ
เกาหลีเปนอยางมาก และยังมีผลิตภัณฑตางๆท่ีทําจาก
สนเข็มแดงซึ่งเปนสินคายอดนิยมสําหรับคนเกาหลีและ
นักทองเท่ียว 
จากนั้นนําทานชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง 
(SEONGSAN ILCHULBONG ) เปนภูเขาไฟท่ีดับ

วันที่สาม     รานนํา้มันสน  -  ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ  -
   ชายหาดควังชิก ี-โปรแกรมเพิ่มเติม : Aqua Planet 

 



 

 

แลว ปากปลองภูเขาไฟท่ีมีลักษณะเหมือนมงกุฎ เปนสถานที่โดงดงัที่ผูคนมาขอพร  
และชมพระอาทิตยขึ้น เปนหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายัง
สามารถดืม่ดํ่ากบัทองฟ�าและนํ้าทะเลสีคราม ทิวทัศนที่สวยงามโดยรอบของตัว
เมืองเชจู เปนสถานที่ท่ีนักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกยองให
เปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยใหมทางธรรมชาตขิองโลก ทานสามารถเดินขึ้นไปยังปาก
ปลองภูเขาไฟที่ดับแลว ระหวางทางทานสามารถหยุดแวะพักชมววิและถายรูปจากมุม
สูง แตละจุดชมวิวที่ทานแวะพัก สามารถสัมผสัวิวทิวทัศนและบรรยากาศที่แตกตาง
กัน เมือขึ้นไปถึงดานบนสุดของปากปลองภูเขาไฟทานจะไดสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์
และทัศนียภาพที่สวยงามอยางแนนอนหมายเหตุ: 
สําหรับทานที่ตองการขึ้นปากปลองภูเขาไฟ สามารถ
ชําระคาตัว๋ดวยตนเอง ณ จุดทางขึ้นเขา 
อาหารกลางวัน บริการทานดวย "แทจีพลแูบ็ก"  เปน
การนําเนื้อหมูหมักกบัเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ กอน
นําไปผัดคลุกเคลาพรอมนํ้าซุป นกัทองเท่ียวนิยม
รับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กนอย  
เมื่อสุกรบัประทานกับ ผักสด กมิจิ เครื่องเคียงตาง 
และขาวสวยรอนๆ เปนอาหารพิเศษที่ขอแนะนํา 
  จากนั้นพาทานเยี่ยมชม หมูบานวัฒนธรรม "ซอง
อึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมูบานแหง
นี้ไมใชเปนแคหมูบานนิทรรศการธรรมดา แตยังเปน
หมูบานโบราณอายุมากกวา 300 ป ที่ยังมชีาวบาน
อาศัยอยูจริง เอกลักษณของการสรางบานทีน่ี่คือจะ
ใชดินเหนียว ผสมกับมลูมา เปนตัวยดึกอนหินและ
กอนอิฐเขาดวยกันเปนโครงสรางของตัวบาน ถาทานเคยมาเที่ยวเกาหลีใตแลวเคย
เห็นไหตางๆที่อยูตามบานก็จะเดาไดวาเปนไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรอืผักดองของ
เกาหลี แตสําหรับที่เกาะนี้นั้น ไหท่ีวางเรียงรายกันอยูตามบานเรือนที่นี่จะเปนไห
สําหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอรรี ่ท่ีจะมีเฉพาะบนเกาะแหงนี้ โดยชาวบาน
จะนําผลเบอรรี่ป�ามาใสลงไปในไหพรอมกับนํา้ผึ้ง และหมักไวสามป กอนที่จะนํามา



 

 

รับประทานได รสชาตหิวานอมเปรี้ยว และในสมัยกอนก็เคยถกูใชในการรกัษาคนป�วย  
ปจจุบันนีก้็เปนสินคาที่ผูมาเยี่ยมเยือนมักจะซือ้กลับไปรบัประทาน และซื้อเพื่อเปน
ของฝาก 
จากนั้นพาทุกทานเดินทางสู ชายหาดควังชกิ ี(GWANGCHIGI BEACH) เปน
ชายหาดที่สวยที่สุดแหงหนึ่งบนเกาะเชจู ชายหาดนี้มีทศันียภาพเปนเอกลักษณมีวิว
พื้นหลังเปนปากปลองภูเขาไฟซองซานอิลจูบงซึ่งเปนไฮไลทของเกาะเชจู  ทุกทานจะ
ไดชมความสวยงามของธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณและรับลมทะเลเย็นๆ 
และ ที่สําคัญยังเปนจุดชมวิวพระ อาทิตยตกที่สวยที่สุดแหงหนึ่งบนเกาะเชจ ู

                โปรแกรมเพ่ิมเติม ชําระเพิ่ม 20,000 won 
จากนั้นพาทานเขาชม พิพิธภัณฑสัตวนํ้า (HANWHA AQUA 
PLANET JEJU)  หรอื อควาเรียมที่ใหญที่สุดในเกาหลีใตและมีตู
ปลาใหญที่สุดในเอเชีย เปนสถานที่อีกหนึ่งแหงที่ไมควรพลาดเมื่อ
ไดมาเยือนเกาะเชจู เพราะที่นี่เปนทั่งศูนยกลางการเรียนรูทางทะเล 
ความรูเกี่ยวกบัธรรมชาติและมีสิ่งมีชีวติใตทะเลที่จัดแสดงไดนาสนใจ
และสวยงาม มีตูปลาจํานวนมากตัง้แตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญทหึ
มาอลังการชวนตื่นตาตืน่ใจในโลกใตทองทะเล ชมการใหอาหารนก

เพนกวินตัวนอย ที่ตางกรูกันมารบัอาหารอยางคึกคัก และปลากระเบนวายขามหวัไป
มาทําใหคุณและครอบครัวหลงรกัทองทะเลโดยไมรูตัว 
อาหารเย็น พรอมเสริฟทุกทานดวยเมนู ชาบ ูชาบ ู(Shabu Shabu) จะเปนการนํา
ผักหลากหลายชนิด เห็ดตางๆ โอเดง เบคอนหมูรวมกันไวในหมอ และจะเติมดวยนํ้า
ซุปรอนๆ สูตรเฉพาะของแตละราน แลวตมจนเดือด กอนจะเริม่รับประทาน ก็จะนําอุ
ดงลงตมอีกครั้ง จะทานพรอมกับขาวสวย หรอือุดงก็ได เมนูชาบชูาบู ถือไดวาเปน
รายการอาหารที่ขาดไมไดในโปรแกรมทัวรเกาหลี เพราะรสชาติของนํ้าซุป ผักตางๆ
ในหมอ ทําใหเปนที่ชื่นชอบของหลายทาน หากทานใดทานรสจัดหนอย ก็สามารถขอ
นํ้าจิ้มเกาหลี เติมเพ่ิมรสชาติ 

พักที่             Sea & Hotel  หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

 
  
 
 
 
                รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาว

เกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป ผักปรงุรส
ตางๆ กมิจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปน
หลัก ในอดีตอาหารเชาจะไมแตกตางจากอาหารมื้อ
อื่นๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใสกบัขาว) ที่
นอยกวาเทานั้น แตในปจจุบัน ผูคนหันมารบัประทาน
อาหารสไตลตะวันตกกนัมากขึ้น 

               จากนั้นพาทุกทานชม  ยงดูอัมร็อค โขดหนิมังกร (YONGDUAM ROCK) และ 
สะพานขามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดู
อัมร็อคที่มีลักษณะคลายกับหัวมงักร อีกหนึ่งในมนตเสนห
ทางธรรมชาติของเกาะเจจู ซึ่งถือกันวาถาหากใครไมไดมา
เยือน ยงดูอัมร็อค เพ่ือมาดูโขดหินมังกร ก็ถือวายังมาไมถึง
เกาะเจจู โขดหินมังกรแหงนี้เกิดขึ้นจากการกดักรอนของ
คลื่นลมทะเล ทําใหมีรูปทรงลักษณะเหมือนหวัมังกร กําลัง
อาปากสงเสียงรองคํารามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากทองทะเล เพ่ือขึ้นสูทองฟ�า เปน
ประตมิากรรมที่ธรรมชาติไดสรางสรรคมา สถานที่แหงนี้เปนที่
สนใจของนักทองเที่ยวเกาหลีเปนอยางมาก และยังสามารถ
เดินไปเยีย่มชมสะพานขามทะเลยงยอนเพื่อชมวิวธารลาวาท่ี
ตอนนี้กลายเปนธารนํ้าทะเลท่ีมีสีสวยงามแปลกตาอีกดวย
จากนั้นนําทานชม รานสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม
ลาสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบรอยแลว เปนสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอต
เกนามู) ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรสเปรี้ยว ดีสําหรบับคุคลที่ นิยมดืม่เหลา 
ชา กาแฟ นํ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะชวยในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมันที่

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



 

 

สะสมอยูภายในผนังของตับหรือไต ชวยใหตบัหรือไตของทานแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังสงผล
ดีตอสุขภาพรางกายของทานเอง  รานละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) 
ที่นี่มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเชน ขนมขาวพอง ช็อคโกแล็คสม สมอบแหง 
สมเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพาย สาหรายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใชใน
ครัวเรือน ลกูบอลซักผา เครื่องใชไฟฟ�า  และยังมีชดุเครื่องนอนอันดบั1ของเกาหลี 
(SESA LIVING) ที่นุม นาสัมผัส พรอมกับการกันไรฝุ�นไดดีเยี่ยม ของฝากของที่
ระลึกมีใหทานไดเลือกซื้อมากมาย พรอมทั้งมีบรกิารบรรจุกลองตามเงื่อนไขของราน
จากนั้นพาทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางค  (COSMETIC SHOP) 
ประเภทเวชสําอางคที่หมอศัลยกรรมเกาหลีรวมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑตางๆ 
ที่เหมาะกับผูท่ีมีปญหาผิวหนา ไมวาจะเปนสิว มีริว้รอย ฝ�า กระ จุดดางดําใบหนา
หมองคลํ้า อยากผิวขาวสวางใส ไรริ้วรอย แตงหนาเบาๆ
โชวผิวแบบสาวเกาหลี โดยไมตองศัลยกรรม 

อิสระอาหารกลางวัน จากนั้นนําทานสู ศูนยโสม (GINSENG 
CENTER) ศูนยโสมแหงนี้รัฐบาลรบัรองคุณภาพวาผลิต
จากโสมที่อายุ 6 ป ซึ่งถือวาเปนโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด 
ภายในจะมีเจาหนาที่ใ้หความรูเกี่ยวกับโสมพรอมอธิบาย
คุณภาพและผลิตภัณฑที่ผลิตจากโสม ใหทานไดเลือกซื้อ
โสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบาํรุงรางกาย
หรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ 

                จากนั้นนาํทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษลีอตเต ดิวตี้ฟรี 
(LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่นีม่ีสินคาชั้นนําปลอดภาษีใหทานเลือกซื้อ
มากมายกวา 500 ชนดิ  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�งสินคาทองถิ่น ชือ่ดัง 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 สัมผัสประสบการณชอปปم�งที่เรา
ใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไวบนเกาะ ในสไตล
บรรยากาศเกาะเชจู พรอมรานอาหาร รานกาแฟ รานคา
เฟ� มากมาย 

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

01.00-02-00 น.  เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 **กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏเิสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้นและขอสงวนสิทธ์ิที่
จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** ในกรณีเกิด
เหตุสุดวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน อุบัติเหต ุภัยธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน 
การจราจรติดขดั หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นอยูเหนือการควบคมุของบริษัท 
และเจาหนาท่ี ที่จะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผูเดินทางไม
สามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และคาใชจาย ที่
ลูกคาและบริษัทจายไปแลว 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

อัตราคาบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใหญ / 
เด็กไมเสริมเตียง 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ราคาปกต ิ

ราคา
โปรโมชั่น 

พฤษภาคม : 24-27 , 25-28 , 26- 29 , 27-30 , 
31-3 มิ.ย 

8,500.- 5,000.- 

4,900.- 

พฤษภาคม : 10-13 , 11-14 , 12 – 15 , 17 -20 , 
18 – 21 , 23 – 26 , 30 -2 มิ.ย 

8,800.- 5,300.- 

พฤษภาคม : 9-12 , 13-16 , 16-19 , 19-22  , 20-
23 , 21-24 ,22-25 , 28-31 , 

29-1 มิ.ย 
9,100.- 5,600.- 

พฤษภาคม : 6-9 , 7-10 , 8-11 , 14-17 , 15-18 9,400.- 5,900.- 

***ราคาโปรโมชั่น มจีํานวนจํากัด(ราคายึดตามหนาเว็บไซต) 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการกรณีสํารองที่นั่ง  
   1. ราคาโปรโมชั่นชําระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังไดรับ invoice 
      ราคาปกติชําระเงินมัดจํา***   ทานละ 5,000 บาท 1 วันหลงัไดรับ invoice 
   2. สวนที่เหลือชําระเต็มจํานวนกอนออกเดนิทาง 30 วัน ในกรณทีี่ไมชําระยอดเงินสวนที่เหลือ
ตามเวลาท่ีกําหนด รวมถึงกรณีเชค็ของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวาทาน
สละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท 
 
ราคานี้รวม 
-   คาตั๋วเครื่องบิน ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลับพรอมคณะ  
-   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี   
-  คาอาหารทุกมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
-   คาท่ีพักระดับมาตรฐาน 2 คนื (พักหองละ 2-3 ทาน)  
-  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ / คานํา้หนักกระเป�าสัมภาระทานละ 15 กก. /1ชิ้น 
-   คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
              (ขอสงวนสิทธิ์หัวหนาทัวรไมบินขึ้นไปพรอมกรุปทัวร) 
-   คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 
ราคานี้ไมรวม 
-   คาธรรมเนียมคนขับรถและไกดทองถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ตอทานตลอดทริป 

-   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนงัสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 
รวมถึงคาอาหาร และ เครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณา
ติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 
-   คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-   คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอรต 2) ใบประจําตัว
คนตางดาว 3) ใบสําคญัถิ่นที่อยู 4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถามี) 6) รปู
ถายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผูเดินทางเตรียมเอกสารและดําเนินการยื่นวีซาดวยตนเองเทานั้น  (สาํหรับ



 

 

หนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวี
ซา) 
-  คาอาหารที่ลูกคารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกําหนด หาก
ลูกคาไมสามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวรจัดให กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปสวนตัวสาํรอง
มาดวย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจํา 
- ยกเลิกการเดินทางไมถงึ 30  วัน ยึดเงินคาทัวรทั้งหมด 

(ราคาโปรโมชั่นไมสามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผูเดินทาง
ไดในทุกกรณ ี)     
ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได*** 
กรุปทีเ่ดินทางตองการนัตีมดัจํากับสายการบนิ หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะไมมีการคืนเงินมดัจํา หรอื คา
ทัวรทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
-           จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ขึ้นไป โดยบรษิัทจะแจงใหทราบ
ลวงหนาอยางนอย 5 วนักอนการเดินทาง 
-           ราคานี้เปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสอืเดินทางไทยเทานั้น 
(นักทองเท่ียวตางประเทศชําระเพิ่มทานละ 3,000 บาท) 
 -            เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
-           หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยว เทานั้น (หากหนังสือเดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําใหไม
สามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น) 



 

 

-           ทางบรษิัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณคีวามลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนดัหยุดงาน, การกอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีทีท่านถูกปฏิเสธ การเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรอืเจาหนาที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและตางประเทศ
ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
-           ทางบรษิัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบรกิารของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบรษิัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก เดินทางแลว 
-           ทางบรษิัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอบุัติเหตุที่เกดิจาก ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
-           ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือน
วันหรือคืนเงิน 
-          การตดิตอใดๆกับทางบรษิัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมาย ฯลฯ ตองทําในวันทําการ
ของบริษัทดังนี ้วันจันทร - วันศกุร เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว และ
วันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆ ถือวาเปนวันหยุดทําการของบริษัท 
-          มัคคุเทศก พนักงาน  ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งส้ิน เวนแตมี
เอกสารลงนามโดยผูมอีํานาจขอบริษัทกํากับเทานั้น 
-           หากทานที่ตองการออกตั๋วภายในประเทศ อาทิเชนเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่
เจาหนาท่ีทกุครั้งกอนทําการออกตั๋ว เพ่ือป�องกันปญหาเท่ียวบินลาชา เปลี่ยนแปลงไฟลทบิน การ
ยกเลิกไฟลทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนาซึ่งอยูเหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและคืนคาใชจาย
ใหในทกุกรณ ี
-           ถาลูกคาไมเขารานคาชอปปم�งตามทีโ่ปรแกรมกําหนด ทางแลนดปรับเงินคาเขารานช็อป
รานละ 100,000 วอน หรือเปนเงินไทย3,000 บาท 
-           หองพัก (Double Bed // Twin Bed) เปน  ON REQUEST) ขึ้นอยูกับหองวาง ณ 
วันเขาพัก และโรงแรมท่ีเขาพัก ไมสามารถ CONFIRM ใหได 
-           ถาลูกคามีความประสงคขอแยกตัวจากทัวรหรือการทองเที่ยวกับคณะ ทางแลนดปรบั
เงินวันละ 5,000 บาท/ทาน 



 

 

-           ขอสงวนสิทธิ์การตัดหองพักสําหรบัผูท่ีไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใชหองพัก
ได 
-           ขอสงวนสทิธ์ิสําหรับลูกคาท่ีเดินทางทองเที่ยว และไปกลับพรอมกรุปเทานั้น 
-            เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบรษิัทฯ ทางบริษทัฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบไุวแลวทั้งหมด 
 

กรุณาอานเงื่อนไขการจองทัวรตามที่ระบุในรายการขางตน 
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนทําการจอง 


