
 

 

รหสัทวัร TWT2000648  
ทัวรเกาหลี Jeju Super Save May 4 วนั 2 คืน (7C) 
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 (รวมกนั

ไม่เกนิ 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้าํถุงขึ�นไปเพียงใบเดียวเท่านั�น การนาํผลิตภณัฑข์อง

สดที�ทาํจากสัตวไ์ม่ว่าเนื�อหมู เนื�อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้าํเข้าประเทศเพื�อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสีย

ค่าปรับ 

 
 
 

 
 

22.00-23.30 น. คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
บริเวณชั้น 4 ชั้นผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน 
JEJU AIR (BOEING 737-800) หนาเคานเตอรเชค็อิน 
F ใกลประตูทางเขาหมายเลข 3  โดยมีเจาหนาที่จาก
บริษัทฯคอยใหการตอนรับและอาํนวย     ความสะดวกใน
เรื่องของเอกสาร 

 

 
 
 
 
02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 

7C2244 เปนสายการบินโลวคอสอันดบั1 ของประเทศ
เกาหลีใต สะดวกสบาย การดแูลเอาใจใสนาประทับใจ 
พรอมทัง้ภาพลักษณที่ด ีโดยมพีรีเซ็นเตอรเปนดาราชื่อดงั
ของเกาหลี สายการบินเจจูเปนสายการบินชั้นนําที่พัฒนาได
อยางรวดเรว็ที่สดุในประเทศเกาหลีใต หลงัจากการกอตั้ง
เมื่อป 2005 ไดขยายตวัอยางรวดเร็วโดยการปรับปรงุ 

                ราคาใหมคีวามยตุิธรรมแกลูกคาตาม    คําเรียกรอง และยงัไดมกีารปฏริูปธุรกิจทาง
กา บินอยางตอเน่ืองอกีดวย สายการบินเจจูไดทําใหการทองเที่ยวเปนที่แพรหลายจน
ประสบความสําเร็จ ซ่ึงกอนหนานั้นไมเคยนําวธิีเหลานีม้าปฏิบตัิจนทําใหประเทศ
เกาหลีใตกลายเปนประเทศทองเที่ยวได มีเสนทางบินมากกวา 67 แหงในเมือง
สําคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800ของสายการบินเจจู ไดรบัการยอมรบั   จากทั่วโลก

วันแรก       พบกนัทีส่นามบินสวุรรณภูม(ิ7C)  - ออกเดินทางจากสนามบนิสุวรรณภูมิโดย
สายการบินเจจูแอร 



 

 

ในดานความปลอดภัยและสมรรถภาพเปนเครือ่งบินที่ใชมากที่สดุและมีชือ่เสียงใน
ตางประเทศ 

 
 
 
 
 

09:20-10.20 น. เดินทางถงึสนามบินเชจู เปนทาอากาศยานที่
ใหญเปนอันดับที ่2 ของเกาหลีใต รองจากทา
อากาศยานนานาชาตอิินชอน ไดถกูจัดอันดบัจาก 
OAG วามีไฟลทหรือการจราจรบนทองฟ�าเยอะ
ที่สุดในโลก กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับ
เวลาของทานใหเรว็ขึ้น 2 ชัว่โมง เพื่อใหตรงกบัเวลาทองถิ่นของประเทศเกาหลี) ผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พาทานเดินทางสู เมืองมรดกโลก เกาะเชจ ูที่
องคการ UNESCO ใหรางวัลเกาะเชจูเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยทางธรรมชาติแหง
ใหมของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะ
เกาะเชจูเปนเกาะที่เกิดใหมจากภูเขาไฟทีด่ับแลว                                   

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    พิพธิภณัฑชาโอซุลลอค  - วดัซนับังซา  - สวนสาธารณะฮงัมง  - 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 นอกจากนั้น
ยังมรีูปปم�นพระสงักัจจายน ซ่ึงหากไดลูบพงุก็จะรํ่ารวย
เงินทอง ทานจะไดพบกบัวถิกีารทําบุญของชาวเกาหลีใตที่แตกตางกับวัฒนธรรมไทย 
โดยนิยมถวายขาวสารเพือ่เปนอาหารสําหรบัพระสงฆเพื่อความอดุมสมบรูณ ถวาย
เทียนเพื่อเปนแสงสวางแหงชวีติ นอกจากนั้นทีว่ัดแหงนี้ทานยงัจะไดชื่นชมกบัววิทะเล
ที่สวยงามของแหลมมงักรที่ยืน่ออกมาสูมหาสมุทร 

                จากนั้นพาทกุทานเดินทางสู  สวนสาธารณะฮังมง 
(HANGPADURI HANGMONG GARDEN) 
เปนพิ้นทีม่รดกทางธรรมชาติบนเกาะเชจ ูพื้นที่
ภายในสวนสาธารณะฮังมง ประกอบไปดวยป�อม
ปราการเกา ตนไม และทุงดอกไมนานาพรรณ หรือ
เรียกวา สวนส่ีฤดูเลยกก็วาได มีมมุใหทกุทานได
เก็บรูปความประทับใจ เก็บเปนที่ระลึกไว
หลากหลายมุม ตนไมและดอกไมภายในสวนมี
หลายหลายสายพันธตามสภาพอากาศ อาทิเชน 
ดอกเรป ถือไดวาเปนสัญลกัษณของเกาะเชจู ดอกสี
เหลืองบานโอดโฉมตัง้ตระหงานตัดกับสขีอบฟ�า  ตอดวยทุงขาวบารเลย เริ่มจากตนสี



 

 

เขียวคอยๆเปลี่ยนไปเปนสีเหลืองทองพริว้ไหวเปนระลอกคลื่นไปตามสายลมที่พดั
ผานมองแลวเพลินตาเพลินใจ และดอกป�อปปم�สีแดงสดตดักับลาํตนสีเขียวเติบโตและ
ผลิดอกบานสะพรั่งสวยงามไปสวน ตลอดทัง้ปจะมดีอกไมนานาพันธุผลัดเปลี่ยนมา
สรางความเพลิดเพลินใหกับนกัทองเที่ยว 

                โปรแกรมเพิม่เตมิ ชาํระเพิ่ม 12,000 วอน  
 พาทานมุงหนาสู ฮลัโหลคติตี้ (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เปนสถานที่จัด

แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับคิตตี้ หลากหลายเวอรชัน่  รวมทั้ง
สิ่งของเครื่องใชที่เปนคติตี้ทัง้หมดรวบรวมไวทีน่ี่ พรอม
เรื่องราวและประวัตคิวามเปนมา ภายในมีรานขายของที่
ระลึกนารกัๆ มากมายใหทานไดเลือกซื้อตดิไมติดมือ 
เชน ที่คาดผม รม สมดุ หมอน ตุกตา และชอ็ดโกแลต 
รับรองถกูใจสาวกของ Hello Kitty แนนอน อีกทัง้ยงั 
คติตีค้าเฟ� ซึ่งเปนรานกาแฟตกแตงอยางนารกัเหมาะสําหรับถายภาพ ภายในรานมี
จําหนายเคกหลายรสชาติ  ไอศรมีโยเกริต์ และกาแฟ รสชาติอรอยที่ไมควรพลาด 

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

ความสามารถของนกัแสดงในการโชวหวาดเสยีวและความ
ยืดหยุนของรางกาย มกีารแสดงหลากหลายชดุ แตละการ
แสดงจะแตกตางกันไป เปนทีต่ื่นตาตื่นใจของผูชม มีทัง้ 
แสง สี เสียง ทานจะไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
และหวาดเสียว ไปพรอมๆกัน  เชน โชวลอดหวง โชวนี้นัก
กายกรรมจะหมุนตัวและแสดงทวงทากายกรรมตางๆ ดวย
หวงที่หอยอยูกลางอากาศ  โชวกายกรรมกลางอากาศดวยผา นักแสดงจะเลน
กายกรรม บิดตวัดวยทาทาง สงางามขณะหอยตัวอยูกลางอากาศดวยผาเพียงผืน
เดียว เปนตน แตไฮไลทของโชวนี้ คือ มอเตอรไซคผาดโผนในพื้นที่จํากัด ที่เขาไปขับ
สวนทางกันอยูในลูกโลก ซึ่งสนกุ ตื่นเตนเราใจ เรียกเสียงปรบมือจากผูชมไดทั้งฮอล 

                                             



 

 

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  หรอืเทียบเทา 

 

 
 
 
 
                รบัประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย 

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

                     จากนั้นพาทานเดินทางตอที ่รานนํ้ามันสนเข็มแดง 
มหศัจรรยแหงธรรมชาติ ผานผลงานการวิจัยมากมายจาก
มหาวิทยาลัยแหงชาตโิซล ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณ
ชวยลดไขมันและนํา้ตาลในกระแสเลือด ป�องกนัการเกิดเสน
เลือดตีบ แตก ตัน และสามารถลางสารพิษในรางกาย เพื่อ
เพิ่มภมูติานทานและทําใหอายุยนืแบบชาวเกาหลี ซึ่งกําลงั
เปนสิ่งที่ไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเปนอยางมาก และยงัมีผลติภัณฑ
ตางๆทีท่ําจากสนเขม็แดงซึ่งเปนสินคายอดนิยมสําหรับคนเกาหลีและนักทองเที่ยว 

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

 



 

 

                จากนั้นนาํทานชม ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) 
เปนภูเขาไฟที่ดบัแลว ปากปลองภูเขาไฟทีม่ีลักษณะเหมอืนมงกุฎ เปนสถานที่โดงดงัที่
ผูคนมาขอพร  และชมพระอาทติยขึ้น เปนหนึง่ใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู 
และในจุดนี้เรายงัสามารถดื่มดํา่กบัทองฟ�าและนํ้าทะเลสีคราม ทวิทศันที่สวยงาม
โดยรอบของตัวเมืองเชจู เปนสถานที่ที่นกัทองเที่ยวจากทัว่ทกุมุมโลกอยากมาสัมผัส 
จึงถกูยกยองใหเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยใหมทางธรรมชาตขิองโลก ทานสามารถ
เดินขึ้นไปยังปากปลองภูเขาไฟทีด่ับแลว ระหวางทางทานสามารถหยดุแวะพกัชมวิว
และถายรูปจากมมุสูง แตละจดุชมววิทีท่านแวะพกั สามารถสมัผัสววิทวิทศันและ
บรรยากาศที่แตกตางกัน เมอืขึ้นไปถงึดานบนสุดของปากปลองภูเขาไฟทานจะได
สัมผัสกบัอากาศบริสุทธิแ์ละทศันียภาพที่สวยงามอยางแนนอนหมายเหตุ: สําหรับ
ทานทีต่องการขึ้นปากปลองภูเขาไฟ สามารถชําระคาตัว๋ดวยตนเอง ณ จุดทางขึ้นเขา 

อาหารกลางวนั บริการทานดวย "แทจีพลูแบ็ก"  เปนการนาํเนื้อ
หมหูมกักับเครื่องปรงุรสสูตรพิเศษ กอนนําไปผัด
คลุกเคลาพรอมนํ้าซุป นักทองเที่ยวนิยมรับประทาน
เพราะมีรสชาตอิอกหวานและเผด็เล็กนอย  เมือ่สุก
รับประทานกับ ผกัสด กิมจิ เครื่องเคียงตาง และขาว
สวยรอนๆ เปนอาหารพิเศษที่ขอแนะนํา 

               จากนั้นพาทานเย่ียมชม หมูบานวัฒนธรรม "ซองอบึ" 
(SONGEUB FOLK VILLAGE) หมูบานแหงนี้ไมใชเปนแคหมูบานนิทรรศการ
ธรรมดา แตยงัเปนหมูบานโบราณอายมุากกวา 300 
ป ที่ยังมีชาวบานอาศัยอยูจรงิ เอกลักษณของการ
สรางบานที่นีค่ือจะใชดินเหนียว ผสมกับมูลมา เปนตวั
ยึดกอนหินและกอนอฐิเขาดวยกันเปนโครงสรางของ
ตัวบาน ถาทานเคยมาเที่ยวเกาหลีใตแลวเคยเห็นไห
ตางๆทีอ่ยูตามบานก็จะเดาไดวาเปนไหสําหรบัทํา "กิม
จิ" หรือผกัดองของเกาหลี แตสําหรับที่เกาะนีน้ั้น ไหที่
วางเรียงรายกันอยูตามบานเรือนทีน่ี่จะเปนไหสําหรับ
หมกั "โอมีจา" หรือ แบลค็ราสเบอรรี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแหงนี ้โดยชาวบานจะนํา



 

 

ผลเบอรรี่ป�ามาใสลงไปในไหพรอมกับนํ้าผึง้ และหมัก
ไวสามป กอนที่จะนํามารับประทานได รสชาตหิวานอม
เปรี้ยว และในสมัยกอนก็เคยถูกใชในการรกัษาคนป�วย  
ปจจุบันนี้ก็เปนสินคาที่ผูมาเย่ียมเยือนมกัจะซือ้กลับไป
รับประทาน และซื้อเพื่อเปนของฝาก 
จากนั้นพาทกุทานเดินทางสู ชายหาดควัง
ชิกี (GWANGCHIGI BEACH) เปนชายหาดที่สวย
ที่สุดแหงหนึ่งบนเกาะเชจู ชายหาดน้ีมทีัศนียภาพเปนเอกลักษณมวีิวพื้นหลังเปนปาก
ปลองภูเขาไฟซองซานอิลจูบงซึ่งเปนไฮไลทของเกาะเชจ ู ทกุทานจะไดชมความ
สวยงามของธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณและรับลมทะเลเย็นๆ และ ที่สําคัญ
ยังเปนจดุชมววิพระ อาทติยตกที่สวยที่สดุแหงหนึง่บนเกาะเชจ ู

               โปรแกรมเพิ่มเตมิ ชําระเพิม่ 20,000 won 
 จากนั้นพาทานเขาชม พพิิธภณัฑสัตวนํ้า (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  

หรือ อควาเรียมที่ใหญที่สุดในเกาหลีใตและมตีูปลาใหญ
ที่สุดในเอเชีย เปนสถานที่อกีหนึง่แหงที่ไมควรพลาดเมื่อ
ไดมาเยือนเกาะเชจู เพราะที่นี่เปนทัง่ศูนยกลางการ
เรียนรูทางทะเล ความรูเกี่ยวกับธรรมชาตแิละมีสิ่งมีชวีติ
ใตทะเลที่จัดแสดงไดนาสนใจและสวยงาม มีตูปลา
จํานวนมากตั้งแตขนาดเล็กจนถงึขนาดใหญทหึมา
อลังการชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใตทองทะเล ชมการใหอาหารนกเพนกวนิตวันอย ที่
ตางกรูกันมารับอาหารอยางคกึคกั และปลากระเบนวายขามหวัไปมาทาํใหคุณและ
ครอบครัวหลงรกัทองทะเลโดยไมรูตวั 

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 
 
  
 
 
 
 
                รบัประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย 

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

                    จากนั้นพาทุกทานชม  ยงดูอัมรอ็ค โขดหินมังกร 
(YONGDUAM ROCK) และ สะพานขามทะเลยง
ยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัร็อคที่มี
ลักษณะคลายกับหัวมงักร อกีหนึง่ในมนตเสนหทาง
ธรรมชาติของเกาะเจจู ซึ่งถือกันวาถาหากใครไมไดมา
เยือน ยงดูอมัร็อค เพื่อมาดูโขดหินมงักร กถ็ือวายงัมา
ไมถงึเกาะเจจู โขดหินมงักรแหงนี้เกิดขึ้นจากการกดั
กรอนของคลื่นลมทะเล ทาํใหมีรูปทรงลกัษณะเหมอืนหวัมังกร กาํลังอาปากสงเสียง
รองคํารามและพยายามที่จะผดุขึ้นจากทองทะเล เพื่อขึ้นสู
ทองฟ�า เปนประตมิากรรมที่ธรรมชาติไดสรางสรรคมา 
สถานทีแ่หงนี้เปนที่สนใจของนกัทองเที่ยวเกาหลีเปนอยาง
มาก และยังสามารถเดินไปเย่ียมชมสะพานขามทะเลยง
ยอนเพื่อชมววิธารลาวาที่ตอนนีก้ลายเปนธารนํ้าทะเลทีม่ี
สีสวยงามแปลกตาอีกดวย 

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



 

 

จากนั้นนาํทานชม รานสมุนไพร (K0REA HERB) ใหมลาสดุของเกาหลี โดยมกีาร
จดลิขสิทธิ์เรียบรอยแลว เปนสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย
เรียกวา ผลไมทอง มรีสเปรี้ยว ดีสาํหรับบุคคลที่ นิยมดืม่เหลา ชา กาแฟ น้ําอดัลม 
ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะชวยในการลางสารพิษทีต่กคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายในผนงั
ของตับหรือไต ชวยใหตบัหรอืไตของทานแขง็แรงขึ้น ซึ่งยงัสงผลดีตอสุขภาพรางกาย
ของทานเอง  รานละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที่นีม่ีขนมพื้นเมือง
เกาหลหีลากชนดิ อาทิเชน ขนมขาวพอง ช็อคโกแลค็สม สม
อบแหง สมเคลือบช็อคโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหราย
หลากหลายรสชาต ิรวมไปถงึของใชในครัวเรอืน ลูกบอลซกั
ผา เครื่องใชไฟฟ�า  และยงัมีชดุเครือ่งนอนอันดับ1ของเกาหลี 
(SESA LIVING) ที่นุม นาสัมผัส พรอมกับการกันไรฝุ�นไดดีเย่ียม ของฝากของที่
ระลึกมีใหทานไดเลือกซื้อมากมาย พรอมทัง้มบีริการบรรจุกลองตามเงือ่นไขของราน
จากนั้นพาทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางค  (COSMETIC SHOP) 
ประเภทเวชสําอางคที่หมอศัลยกรรมเกาหลีรวมออกแบบมากมาย มีผลติภัณฑตางๆ 
ที่เหมาะกับผูทีม่ีปญหาผวิหนา ไมวาจะเปนสิว มีริว้รอย ฝ�า กระ จดุดางดําใบหนา
หมองคลํ้า อยากผวิขาวสวางใส ไรริว้รอย แตงหนาเบาๆโชวผิวแบบสาวเกาหลี โดย
ไมตองศัลยกรรม 

อิสระอาหารกลางวันจากนั้นนําทานสู ศูนยโสม (GINSENG CENTER) ศูนยโสมแหงนีร้ัฐบาล
รับรองคุณภาพวาผลติจากโสมที่อาย ุ6 ป ซึง่ถือวาเปนโสมที่
มคีุณภาพดทีี่สุด ภายในจะมีเจาหนาที่้ใหความรูเกี่ยวกับโสม
พรอมอธิบายคุณภาพและผลิตภัณฑทีผ่ลิตจากโสม ใหทานได
เลือกซื้อโสมทีม่คีุณภาพดทีี่สุดและราคาถกู กลับไปบํารงุรางกายหรือฝากญาติผูใหญ
ที่ทานรกัและนับถือ 

                     จากนั้นนําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษีลอตเต ดิวตี้ฟรี 
(LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่นีม่ีสินคาชั้นนําปลอด
ภาษีใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 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 แหลงชอปปم�งสินคาทองถิ่น ชื่อดัง บน
เกาะเชจู อาทิเส้ือผา รองเทา กระเป�า เครื่องสําอางค เครื่องประดบั ABC Mart, 
LES MORE, Folder, Fila, NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, ART 
BOX, Evisu, Lacost, Skechers, ETUDE, SKINFOOD, INNISFREE, 
Fashion, Cosmetic สัมผัสประสบการณชอปปم�งที่เรา
ใจที่สุดของคุณ เหมอืนยกเมียงดงมาไวบนเกาะ ในสไตล
บรรยากาศเกาะเชจ ูพรอมรานอาหาร รานกาแฟ รานคา
เฟ� มากมาย 

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

01.00-02-00 น.  เดินทางถงึประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 **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 
 

 

 



 

 

***เนื่องจากทางแลนดเกาหลี ไดรับแจงเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใต  และจากสายการบิน เรื่อง
ผูแอบแฝงมาเปนนักทองเที่ยว แตไปดวยวัตถุประสงคอื่น เชน ไปทํางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2561 

โปรแกรม JEJU SUPER SAVE IN MAY ทางแลนดเกาหลีจําเปนตองเก็บคาประกันเพื่อใหลูกคาไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น เปน
จํานวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกคาเปนนักทองเที่ยวจริงๆ เดินทางทองเที่ยวพรอมกรุปและกลับพรอมกรุป
ตามโปรแกรมที่กําหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจํานวน ดังนั้นจึงใครขอความรวมมือจากลกูคาปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังกลาว  (ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินประกันกรณีลกูคาไมผานกองตรวจคนเขาเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งท่ีประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลีใต)*** 

หากทานถูกเจาหนาที่ตม.เกาหลี กกัตัวไมใหเดินทางเขาประเทศ คาใชจายที่เกิดขึ้นในระหวางถูกกกัตัวและสงตัวกลบัประเทศ
ไทยลูกคาจะตองเปนผูชําระเองทั้งหมด 

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

สะดวก 
 

 

ตารางการเดินทาง 
 

 

อัตราคาบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใหญ / 
เด็กไมเสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาปกติ ราคาโปรโมช่ัน 

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.- 

***ราคาโปรโมช่ัน มีจํานวนจํากัด(ราคายึดตามหนาเว็บไซต) 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการกรณสีํารองทีน่ั่ง  
   1. ราคาโปรโมชั่นชาํระเงินเต็มจาํนวน 1 วันหลังไดรับ invoice 
      ราคาปกติชาํระเงินมัดจาํ***   ทานละ 5,000 บาท 1 วันหลงัไดรับ invoice 
   2. สวนที่เหลือชาํระเตม็จํานวนกอนออกเดนิทาง 30 วัน ในกรณีที่ไมชาํระยอดเงินสวนทีเ่หลือ
ตามเวลาทีก่ําหนด รวมถึงกรณีเชค็ของทานถกูปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวาทาน
สละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท 

 

ราคานีร้วม 
-   คาตัว๋เครือ่งบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลบัพรอมคณะ  
-   คาภาษีสนามบิน ทกุแหงทีม่ี   
-  คาอาหารทกุมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
-   คาทีพ่ักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พกัหองละ 2-3 ทาน)  
-  คารถรบั-สง และนําเที่ยวตามรายการ / คานํา้หนกักระเป�าสมัภาระทานละ 15 กก. /1ชิ้น 
-   คาหัวหนาทวัรผูชํานาญเสนทาง นาํทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ 
              (ขอสงวนสิทธิ์หวัหนาทวัรไมบินขึน้ไปพรอมกรุปทวัร) 
-   คาประกันอุบตัิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตาม
กรมธรรม) 
 
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 )     
ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดินทางหรอืเปล่ียนชื่อผูเดินทางได*** 
กรุปที่เดินทางตองการันตมีดัจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ 
รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะไมมกีารคืนเงนิมดัจํา หรอื คา
ทัวรทั้งหมด 
 
หมายเหต ุ
-           จาํนวนผูเดินทาง ขั้นตํา่ ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ขึ้นไป โดยบรษิัทจะแจงใหทราบ
ลวงหนาอยางนอย 5 วันกอนการเดินทาง 
-           ราคานี้เปนราคาสําหรับนกัทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถอืหนงัสือเดินทางไทยเทานัน้ 
(นักทองเที่ยวตางประเทศชําระเพิม่ทานละ 3,000 บาท) 
 -            เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสาํคญั 
-           สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
-           หนังสอืเดินทาง ตองมอีายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดอืน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว เทานั้น (หากหนงัสือเดนิทางเหลือนอยกวา 6 เดอืนทาํใหไม
สามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น) 



 

 

-           ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีทีท่านถกูปฏิเสธ การเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ
ซึ่งอยูนอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิัทฯ 
-           ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากทานใชบรกิารของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก เดินทางแลว 
-           ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตวันกัทองเที่ยวเอง 
-           ตัว๋เครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือน
วันหรอืคืนเงิน 
-          การตดิตอใดๆกับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรอืจดหมาย ฯลฯ ตองทําในวันทาํการ
ของบริษัทดงันี้ วันจันทร - วันศกุร เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว และ
วันหยดุนกัขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ ถือวาเปนวันหยดุทาํการของบริษัท 
-          มคัคุเทศก พนักงาน  ไมมอีํานาจในการใหคาํสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เวนแตมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจขอบรษิัทกํากับเทานั้น 
-           หากทานทีต่องการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทิเชนเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่
เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทาํการออกตัว๋ เพือ่ป�องกันปญหาเที่ยวบินลาชา เปล่ียนแปลงไฟลทบนิ การ
ยกเลิกไฟลทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดนิทางกรณเีกิดการผดิพลาดจากสายการบิน  โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนาซ่ึงอยูเหนอืการควบคมุของทางบริษัท ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบและคืนคาใชจาย
ใหในทุกกรณ ี
-           ถาลกูคาไมเขารานคาชอปปم�งตามทีโ่ปรแกรมกาํหนด ทางแลนดปรับเงินคาเขารานชอ็ป
รานละ 100,000 วอน หรือเปนเงินไทย3,000 บาท 
-           หองพกั (Double Bed // Twin Bed) เปน  ON REQUEST) ขึ้นอยูกับหองวาง ณ 
วันเขาพัก และโรงแรมที่เขาพัก ไมสามารถ CONFIRM ใหได 
-           ถาลกูคามคีวามประสงคขอแยกตวัจากทวัรหรือการทองเที่ยวกบัคณะ ทางแลนดปรับ
เงินวันละ 5,000 บาท/ทาน 



 

 

-           ขอสงวนสิทธิ์การตดัหองพกัสําหรับผูที่ไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใชหองพกั
ได 
-           ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาที่เดินทางทองเที่ยว และไปกลบัพรอมกรุปเทานั้น 
-            เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบรษิัทฯ ทางบรษิทัฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข ขอตกลงตางๆ ทีไ่ดระบุไวแลวทั้งหมด 

 
กรณุาอานเงือ่นไขการจองทัวรตามทีร่ะบุในรายการขางตน 

หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาทีก่อนทําการจอง 


