
 

 

รหัสทัวร TWT2000708 
ทัวรเกาหลี เชจ ูโรแมนติก เมษายน 4 วัน 2 คืน (7C) 
ชมตนฮงกาชินามู - พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค  - นํ้าตกซอนจียอน  - ภูเขาซองอัค 
วัดซันบังโพมุนซา - รานนํ้ามันสนเช็มแดง  - ชมทุงดอกยูเช หรือ ทุงดอกเรป 
หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ - ยอดเขาซองซานอิลซลุบง  - ชายหาดวอลจองรี 
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร +สะพานขามทะเลยงยอน – รานคาสมุนไพร 
รานละลายเงินวอน  - ศูนยเครื่องสําอาง  - ศูนยโสม  - ลอตเต ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวนเมืองเชจ ู
 

 

 



 

 

   

 

22:00-23.30 น. คณะเดินทางพรอมกันที่  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้น
ผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบินJEJU AIR (BOEING 737-800)  หนาเคานเตอร
เช็คอิน F  ใกลประตูทางเขาหมายเลข 2-3  โดยมีเจาหนาทีจากบริษัทคอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารของทาน 

 

 

 

 

 

 

02.25-03.25 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 
7C2244 เปนสายการบินโลวคอสอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต สะดวกสบาย การดูแลเอาใจ
ใสนาประทับใจ พรอมทั้งภาพลักษณที่ดี โดยมีพรีเซ็นเตอรเปนดาราชื่อดังของเกาหลี สายการ
บินเจจูเปนสายการบินชั้นนําที่พัฒนาไดอยางรวดเรว็ที่สุดในประเทศเกาหลีใต หลังจากการ
กอตั้งเม่ือป 2005 ไดขยายตัวอยางรวดเรว็โดยการปรับปรุงราคาใหมีความยุติธรรมแกลูกคา
ตามคําเรียกรอง และยังไดมีการปฏิรปูธุรกิจทางกา บินอยางตอเนื่องอีกดวย สายการบินเจจูได
ทําใหการทองเที่ยวเปนทีแ่พรหลายจนประสบความสําเร็จ ซึ่งกอนหนานั้นไมเคยนําวิธีเหลานี้มา
ปฏิบัติ จนทําใหประเทศเกาหลีใตกลายเปนประเทศทองเท่ียวได มีเสนทางบินมากกวา 67 แหง
ในเมืองสําคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800 ของสายการบินเจจู ไดรบัการยอมรับจากทั่วโลก ‘ใน
ดานความปลอดภัย’ ‘และสมรรถภาพ’เปนเครื่องบินที่ใชมากที่สุดและมีชื่อเสียงในตางประเทศ 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู  

ขอ้แนะนาํ  ถา้ตอ้งการนาํของเหลวขึ�นเครื�องใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ�น 

(รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้าํถุงขึ�นไปเพียงใบเดียวเท่านั�น การนาํ

ผลิตภณัฑข์องสดที�ทาํจากสัตวไ์ม่วา่เนื�อหมู เนื�อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้าํเขา้ประเทศเพื�อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากร

ตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

วนัที�สองของการเดินทาง   สนามบินเจจู  - ชมต้นฮงกาชินามู  - พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - นํ�าตกซอนจียอน  - ภูเขาซองอคั  

 - วดัซันบังโพมุนซา   



 

 

 

 

 

 

 

09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เปนทาอากาศยานที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ของเกาหลี
ใต รองจากทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ไดถูกจัดอันดับจาก OAG วามีไฟลทหรือการจราจร
บนทองฟ�าเยอะที่สุดในโลก กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของทานใหเร็วขึ้น 2 
ชั่วโมง เพื่อใหตรงกับเวลาทองถิ่นของประเทศเกาหลี) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร พาทานเดินทางสู เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ที่องคการ 
UNESCO ใหรางวัลเกาะเชจู เปน 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรยทาง
ธ ร ร ม ช า ติ แ ห ง ใ ห ม ข อ ง โล ก  (THE WORLD’S NEW 7 
WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเปนเกาะที่เกิดใหม
จากภูเขาไฟที่ดับแลว 

จากนั้นพาทุกทาน ชมตนฮงกาชินามู (HONGGACHINAMU) 
ตนฮงกาชินามูเปนใบสีแดงสด เมื่อมองดูแลวดูสดใสแปลกตา คนเกาหลีถือวาเปนตนไมสีแดง
แหงความรัก ระหวางสองขางทางเรียงรายไปดวยตนฮงคาชินามูอวดสีสันงดงามชวงเวลาท่ีใบจะ
เปนสีแดงคือเดือนเมษายน-พฤษภาคมจึงเปนที่นิยมของคูรักเกาหลีมาเก็บภาพความประทับใจ
และเก็บไวเปนความทรงจํา (การเปลี่ยนสีของดอกไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง) 

 

พรอมเสริฟดวยเมนู จิมดัก ไกอบซีอิ๊ว เปนเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญนี้
ประกอบไปดวย ไกชิ้นโต วุนเสนเกาหลีนี้มีลักษณะเปนเสนแบนใหญๆทําจากมันฝรั่งทําให
เหนียวนุมเปนพิเศษผัดคลุกเคลากับซอสสูตรเฉพาะ เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ  การรับประทาน
ใชกรรไกรตัดเสนและไกฉับๆใหเปนชิ้นเล็กพอดีคํา รับรองตองติดใจ 



 

 

พาทานเดินทางสู พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่
ไดรับของขวัญจากธรรมชาติ ทําใหเปนที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ท่ี
สงผลิตภัณฑชาเขียวสงออกไปขายทั่วโลก เปนสถานที่จัดแสดง
ประวัติและวัฒนธรรมการชงชา   อันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ
แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเชน ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะ
สําหรับซื้อเปนของฝาก มีคุกกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผนมาสกหนา
ชาเขียว และแชมพู เปนตน ภายในยังมีคาเฟ�ที่จําหนายชาเขียวทั้ง

รอนและเย็น ไอศกรีม ชาเขียว และโรลชาเขียวที่คุณไมควรพลาด  ภายในยังประกอบไปดวย 
หอชมวิวซึ่งนักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับภาพบรรยากาศของไรชา
เขียวที่ใหญที่สุดในเกาหลีใต รวมทั้งถายภาพที่ระลึกกับถวยชา ซึ่ง
เปนสัญลักษณของไรชาเขียวที่นี ่

จากนั้นนําทานเดินทางสู นํ้าตกชอนจียอน (CHOENJIYEON 
FALL) นํ้าตกที่ ไหลลงจากหนาผาหินนี้ทานสามารถมองและ
จินตนาการเห็นออกเปนรูปตางๆ ทําใหเกิดเสียงราวกับฟ�าคะนอง 

สายนํ้าตกไหลลงสูแองนํ้ารวมกับแสงสะทอนเปรียบไดกับการรวมท้ังผืนฟ�าและพื้นดินเขาดวยกัน 
ดวยความงดงามนี้ ทําใหเปนสถานที่ยอดนิยมของนักทองเที่ยว เพ่ือถายภาพ โดยมีนํ้าตกซอนจี
ยอนเปนฉากหลังภาพถายท่ีสวยงาม 

 

พาทานเดินทางสู ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เปนภูเขาไฟ
ที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวทองทะเล ภูเขาไฟ
ฮัลลานซานและเกาะแกงกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริม
ทะเล ชายหาดที่นี่จะไมไดเปนทรายสีขาวแตกลับเปนหินสีดํา นํ้า
ทะเลสีดําแปลกตา เปนจุดดํานํ้ายอดนิยมของกลุมแฮนยอ  ตรง
ฐานภูเขา จะมีชองที่ทหารญี่ปุ�นบังคับใหคนเกาหลีขุดเจาะไวตั้งแต
สมัยสงครามโลก  เพื่อเอาไวจอดเรือแอบซอนไวสําหรับทําลาย

เรือของอเมริกา โดยทําเปนเรือติดระเบิดแลวพุงชนแบบพลีชีพ กอนนี้เปดใหเขาชม แตมี
เหตุการณเคยดินถลมลงมาเลยปดไมใหเขาชมอีกเลย และยังเคยเปนสถานที่ถายทําเรื่อง "แด



 

 

จังกึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ ละครโทรทัศนยอดนิยมของเกาหลีใต สําหรับใครที่ชื่นชอบการทาน
อาหารทะเลสดๆ คงตองฟนกับหอยเป�าฮื้อสุดขึ้นชื่อ ที่อาชีพแฮนยอหรือนักประดานํ้าหญิงวัย
ชรางมขึ้นมาขายกันอยูริมชายฝم�ง สด อรอยอยาบอกใครเชียว 

จากนั้นพาทานแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา วัดแหงนี้ตั้งอยูบนเขาซันบังหันหนาออก
สูทะเล  ระหวางทางขึ้นทานจะไดยินเสียงพระสวดมนต ภายในวัด
จะประดิษฐานพระพุทธรูปองคใหญซึ่งเปนพระประธานที่มีความ
ศักดิ์สิทธิ์และเปนที่เลื่อมใสของชาวบานบนเกาะเชจู และชาว
เกาหลีใตที่นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปم�นเจาแมกวนอิมซึ่งหันหนา
ออกสูทะเล นอกจากนั้นยังมีรูปปم�นพระสังกัจจายน ซึ่งหากไดลูบ
พุงก็จะรํ่ารวยเงินทอง ทานจะไดพบกับวิธีการทําบุญของชาว

เกาหลีใตที่แตกตางกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายขาวสารเพื่อเปนอาหารสําหรับพระสงฆ
แสดงถึงความอุดมสมบูรณ ถวายเทียนเพ่ือเปนแสงสวางแหงชีวิต นอกจากนั้นที่วัดแหงนี้ทานยัง
จะไดชื่นชมกับวิวทะเลที่สวยงามของแหลมมังกรที่ยื่นออกสูมหาสมุทร 

พรอมเสริฟดวยเมนู ซัมกย็อบซัล  เปนอาหารที่เปนที่นิยมของชาวเกาหลี  โดยการนําหมูสามชั้น
ไปยางงบนแผนโลหะที่ถูกเผาจนรอน   ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟพรอมกับเครื่องเคียงตางๆ ไดแก 
กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั่นบางๆ พริกไทยป�น เกลือ และนํ้ามันงา ถึงแมวาซัมกยอบซัลจะมี
การเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือไมไดมีการหมักหรือมีสวนผสมทีห่ลากหลาย แตวาถาพูด
ถึงรสชาติแลว นับวาพลาดไมไดเลย 

จากนั้นพาทุกทานเเขาพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเทา   

 

 

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

วนัที�สามของการเดินทาง      ร้านนํ�ามนัสนเขม็แดง  - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  - 

ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - ชายหาดวอลจองร ี



 

 

 

จากนั้นพาทานเดินทางตอที่ รานนํ้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรยแหง
ธรรมชาติ ผานผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาติ
โซล ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวยลดไขมันและนํ่าตาลในกระแส
เลือด ป�องกันการเกิดเสนเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถลางสารพิษ
ในรางกาย เพื่อเพิ่มภูมิตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี ซ่ึง

กําลังเปนสิ่งที่ไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเปนอยางมาก และยังมีผลิตภัณฑตางๆท่ี
ทําจากสนเข็มแดงซึ่งเปนสินคายอดนิยมสําหรับคนเกาหลีและนักทองเที่ยว 

จากนั้นพาทานสู ทุงดอกยูเช หรือ ทุงดอกเรป  ดอกเรปถือเปน
สัญ ลั ก ษ ณ ขอ ง เก าะ เช จู  “ยู แ ช   ห รื อ  “เรป  ห รื อ  เรป ซี ด 
(Rapeseed)” มีชื่อเรียกทางการเปนภาษาอังกฤษวา “คาโนลา มี
ดอกสีเหลืองประกอบดวยกลีบดอก 4 กลีบ พบบนเกาะเชจูโดยเริ่ม
ในเดือนกุมภาพันธ - พฤษภาคม ของทุกป ทุงดอกเรปออกดอก
บานสะพรั่งเหลืองอรามเต็มเนินเขา เปนวิวธรรมชาติที่สวยงาม

เหมาะสําหรับเก็บรูปความประทับใจเปนความทรงจํา (ปริมาณของดอกเรปบานอาจขึ้นอยูกับ
ภูมิอากาศคะ) 

 

จากนั้นพาทานเยี่ยมชม หมูบานวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB 
FOLK VILLAGE) หมูบานแหงนี้ไมใชเปนแคหมูบานนิทรรศการธรรมดา 
แตยังเปนหมูบานโบราณอายุมากกวา 300 ป ที่ยังมีชาวบานอาศัยอยูจริง 
เอกลักษณของการสรางบานที่นี่คือจะใชดินเหนียว ผสมกับมูลมา เปนตัวยึด
กอนหินและกอนอิฐเขาดวยกันเปนโครงสรางของตัวบาน ถาทานเคยมา
เท่ียวเกาหลีใตแลวเคยเห็นไหตางๆที่อยูตามบานก็จะเดาไดวาเปนไหสําหรับ

ทํา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แตสําหรับที่เกาะนี้นั้น ไหที่วางเรียงรายกันอยูตามบานเรือน
ที่นี่จะเปนไหสําหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอรรี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแหงนี้ โดย
ชาวบานจะนําผลเบอรรี่ป�ามาใสลงไปในไหพรอมกับนํ้าผึ้ง และหมักไวสามป กอนที่จะนํามา



 

 

รับประทานได รสชาติหวานอมเปรี้ยว และในสมัยกอนเคยถูกใชในการรักษาคนป�วย  ปจจุบันนี้
กลายเปนสินคาท่ีผูมาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพื่อเปนของฝาก 

พรอมเสริฟทานดวยเมนู "แทจีพลูแบ็ก"  เปนการนําเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ กอน
นําไปผัดคลุกเคลาพรอมนํ้าซุป นักทองเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ด
เล็กนอย  เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงตาง และขาวสวยรอนๆ เปนอาหาร
พิเศษที่ขอแนะนํา 

จากนั้นพาทานชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เปนทุงหญากวาง
ติดทะเล สามารถเพลิดเพลินไปกับความงามของโขดหินรูปราง
แปลกๆ รวมทั้งโบสถคาทอลิก ภาพความงดงามจึงเปนสถานที่
ดึงดูดยอดนิยมการถายทําละครซีรี่สเกาหลี เรื่อง F4 เกาหลี 
(BOYS OVER FLOWERS) และ IRIS (2010) 

 

จากนั้นนําทานชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE 
PEAK) เปนภูเขาไฟที่ดับแลว ปากปลองภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ 
เปนสถานที่โดงดังที่ผูคนมาขอพรและชมพระอาทิตยขึ้น เปนหนึ่งใน 10 
สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายังสามารถดื่มดํ่ากับทองฟ�าและ
นํ้าทะเลสีคราม ทิวทัศนที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เปนสถานที่ที่
นักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกยองใหเปน 1 ใน 7 

สิ่งมหัศจรรยใหมทางธรรมชาติของโลก ทานสามารถเดินขึ้นไปยังปากปลอง
ภูเขาไฟที่ดับแลว ระหวางทางทานสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถายรูป
จากมุมสูง แตละจุดชมวิวที่ทานแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศนและ
บรรยากาศที่แตกตางกัน เม่ือขึ้นไปถึงดานบนสุดของปากปลองภูเขาไฟทาน
จะไดสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงามอยางแนนอน 

จากนั้นพาทุกทานเดินทางสู  ชายหาด วอลจองรี (WOLJEONGRI 
BEACH) เปน 1 ใน 5 ชาดหาดที่มีชื่อเสียงบนเกาะเชจู หาดทรายสีทองกับนํ้าทะเลสีฟ�าใสที่
สะทอนแสงอาทิตยใหเห็นประกายระยิบระยับนั้นดูกลมกลืนกันอยางสวยงาม  เปนชายหาดที่



 

 

ผูคนเดินทางมาเที่ยวพักผอนในชวงฤดูรอน บริเวณรอบชายหาดมีรานกาแฟ คาเฟ� รานอาหาร 
นารักกับบรรยากาศผอนคลายสบายๆ ใหทุกทานไดมาสัมผัส แตเพื่อความไมตกเทรนดตองมา
ถายรูปกับเกาอ้ีหลากสีสัน ที่ตั้งรอวัยรุน หนุมสาวใหถายรูปแนว ฮิปสเตอรกันมากมาย 

 พรอมเสริฟทานดวยเมนู ซีฟู�ดนึ่ง   เมนูปم�งยางประกอบไปดวยหอย และ กุง เกาะเชจูขึ้นชื่อดวย
อาหารทะเลสดๆ อยากใหทุกทานไดลิ้มความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพรอมขาวสวยและ
เครื่องเคียงตางๆ 

จากนั้นพาทุกทานเเขาพักที่ 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) แ ล ะ  ส ะ พ า น ข า ม ท ะ เล ย ง ย อ น  (YONGYEON 
BRIDGE) ยงดูอัมร็อคที่มีลักษณะคลายกับหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต
เสนหทางธรรมชาติของเกาะเจจู ซึ่งถือกันวาถาหากใครไมไดมาเยือน 
ยงดูอัมร็อค เพื่อมาดูโขดหินมังกร ก็ถือวายังมาไมถึงเกาะเจจู โขดหิน
มังกรแหงนี้เกิดขึ้นจากการกัดกรอนของคลื่นลมทะเล ทําใหมีรูปทรง

ลักษณะเหมือนหัวมังกร กําลังอาปากสงเสียงรองคํารามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากทองทะเล 
เพื่อขึ้นสูทองฟ�า เปนประติมากรรมที่ธรรมชาติไดสรางสรรคมา สถานที่แหงนี้เปนที่สนใจของ

นักทองเที่ยวเกาหลีเปนอยางมาก และยังสามารถเดินไปเยี่ยมชม
สะพานขามทะเลยงยอนเพ่ือชมวิวธารลาวาที่ตอนนี้กลายเปนธารนํ้า
ทะเลท่ีมีสีสวยงามแปลกตาอีกดวย 

จากนั้นนําทานชม รานสมุนไพร (K0REA HERB) ใหมลาสุดของ

วนัที�สี�ของการเดนิทาง      ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหนิรูปหัวมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร  - ร้านละลายเงนิวอน  - ศูนย์ 

เครื�องสําอาง  - ศูนย์โสม  - ดวิตี�ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู   
 



 

 

เกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบรอยแลว เปนสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทาง
การแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรสเปรี้ยว ดีสําหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหลา ชา กาแฟ นํ้าอัดลม 
ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะชวยในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมันท่ีสะสมอยูภายในผนังของตับหรือ
ไต ชวยใหตับหรือไตของทานแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเอง  ราน
ละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที่นี่มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเชน ขนม
ขาวพอง ช็อคโกแล็คสม สมอบแหง สมเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพาย สาหรายหลากหลาย
รสชาติ รวมไปถึงของใชในครัวเรือน ลูกบอลซักผา เครื่องใชไฟฟ�า  และยังมีชุดเครื่องนอน
อันดับ1ของเกาหลี (SESA LIVING) ที่นุม นาสัมผัส พรอมกับการกันไรฝุ�นไดดีเยี่ยม ของฝาก
ของท่ีระลึกมีใหทานไดเลือกซื้อมากมาย พรอมทั้งมีบริการบรรจุกลองตามเงื่อนไขของราน  

จากนั้นพาทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอาง (COSMETIC 
SHOP) ประเภทเวชสําอางคที่หมอศัลยกรรมเกาหลีรวมออกแบบ
มากมาย มีผลิตภัณฑตางๆ ที่เหมาะกับผูที่มีปญหาผิวหนา ไมวาจะ
เปนสิว มีริ้วรอย ฝ�า กระ จุดดางดําใบหนาหมองคลํ้า อยากผิวขาว
สว า งใส  ไร ริ้ ว รอย  แต งห น า เบ าๆ โชว ผิ ว แบ บ สาว เก าห ลี   

โดยไมตองศัลยกรรม  

พรอมเสริฟดวยเมนู พลุโกกิ สวนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมักชิ้นบาง ๆ ผักตาง ๆ เชน กะหลํ่าปลี 
ฟกทองออน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุนเสนมาตมรวมกัน โดยสามารถทานไดทั้งแบบแหงและ
นํ้า เครื่องเคียงตาง ๆ คือ ถั่วงอกดอง วุนเสนปรุงรสสาหราย กิมจิ เสริฟพรอมกับขาวสวย
รอนๆ ทานจะอิ่มอรอยกับเมนูอาหารนี้อยางแนนอน 

จากนั้นนําทานสู ศูนยโสม (Ginseng Center) ศูนยโสมแหงนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิต
จากโสมที่อายุ 6 ป ซึ่งถือวาเปนโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมี
เจาหนาที่ ใหความรู เกี่ยวกับโสมพรอมอธิบายคุณสมบัติและ
ผลิตภัณฑที่ผลิตจากโสม ใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด
และราคาถูก กลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรัก 

และนับถือ 



 

 

จากนั้นนําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษี ลอตเต ดิวตี้ฟรี (LOTTE DUTY 
FREE SHOP) ที่นี่มีสินคาชั้นนําปลอดภาษีใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 
500 ชนิด  นํ้าหอม เสื้อผา เครื่องสําอางค กระเป�า นาฬิกา เครื่องประดับ 
หลากหลายแบรดดั ง อาทิ เชน  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, Perfuฯลฯ 

จากนั้นพาทานเดินทางสู ดาวทาวนเมืองเชจู แหลงชอปปم�งสินคา
ท อ งถิ่ น  ชื่ อ ดั ง  บ น เก าะ เช จู  อ าทิ เสื้ อ ผ า  รอ ง เท า  ก ระ เป� 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

เราใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไวบนเกาะ ในสไตลบรรยากาศเกาะเชจู พรอม
รานอาหาร รานกาแฟ รานคาเฟ� มากมาย 

 

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

01.00-02.00 น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ  

**กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***  ในกรณี
เกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด
งาน การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นอยูเหนือการควบคุมของ
บริษัท และเจาหนาที่ ที่จะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม  ผู



 

 

เดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และ
คาใชจายที่ลูกคาและบริษัทจายไปแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เนื� องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครั �งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื�องผู้แอบแฝงมาเป็น

นักท่องเที�ยว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอื์�น เช่น ไปทาํงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันั �นตั �งแต่วนัที�  � มีนาคม ����  โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN APRIL

ทางแลนด์เกาหลีจาํเป็นต้องเก็บค่าประกนัเพื�อให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั�น เป็นจาํนวนเงิน (��,��� บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็น

นักท่องเที�ยวจริงๆ เดินทางท่องเที�ยวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมที�กาํหนด สามารถขอรบัเงินประกนันี�คืนเตม็จาํนวน ดงันั �นจึงใคร่ขอ

ความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบติัตามเงื�อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนเงินประกนักรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั �งที�

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าที�ตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลกูค้าจะต้องเป็น

ผูช้าํระเองทั �งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเที�ยวหลงัเวลาเครื�องลงประมาณ � ชั �วโมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที�ติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด์้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื�อ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที�ยวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

 



 

 

 

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

อัตราคาบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใหญ/ 
เด็กไมเสริมเตียง 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ราคา
ปกติ 

ราคา
โปรโมชั่

น 

เมษายน : 21-24, 26-29 11,800 8,300 

4,900.- 

เมษายน : 20-23, 22-25, 25-28, 27-30 12,100 8,600 

เมษายน : 19-22, 23-26, 24-27, 28-1พ.ค.  12,400 8,900 

เมษายน : 18-21 12,700 9,200 

เมษายน : 17-20 13,000 9,500 

เมษายน : 16-19 13,300 9,800 

เมษายน : 15-18  13,600 10,100 

เมษายน : 14-17 13,900 10,400 

เมษายน : 29-2 พ.ค.  14,400 9,900 

เมษายน : 13-16 16,400 12,900 

เมษายน : 30-3 พ.ค. 17,400 13,900 



 

 

ราคานี้รวม 
-   คาตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพรอมคณะ  
-   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี   
-   คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
-   คาท่ีพักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักหองละ 2-3 ทาน)  
-  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ / คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 20 กก. /1
ชิ้น 
-   คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธิ์หัวหนาทัวรไมบินขึ้นไปพรอมกรุปทัวร) 
-   คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) (เอกสารขอเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 
ราคานี้ไมรวม 
-   คาธรรมเนียมคนขับรถและไกดทองถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ตอทานตลอดท
ริป 

-   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 
รวมถึงคาอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณา
ติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 
-   คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 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 

(ราคาโปรโมชั่นไมสามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผูเดินทางไดใน
ทุกกรณี ) 
** ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได*** 
กรุปที่เดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คา
ทัวรทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
-           จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ขึ้นไป โดยบริษัทจะแจงใหทราบ
ลวงหนาอยางนอย 5 วันกอนการเดินทาง 
-           ราคานี้เปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น 
(นักทองเท่ียวตางประเทศชําระเพิ่มทานละ 3,000 บาท) 
 -         เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
-           หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู
มีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยว เทานั้น (หากหนังสือเดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําให
ไมสามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น) 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก เดินทางแลว 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม 
และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
-           ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เล่ือนวันหรือคืนเงิน 



 

 

-          การติดตอใดๆกับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมาย ฯลฯ ตองทําในวันทํา
การของบริษัทดังนี้ วันจันทร - วันศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว 
และวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆ ถือวาเปนวันหยุดทําการของบริษัท 
-          มัคคุเทศก พนักงาน  ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เวนแตมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจขอบริษัทกํากับเทานั้น 
-           หากทานที่ตองการออกตั๋วภายในประเทศ อาทิเชนเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เพื่อป�องกันปญหาเท่ียวบินลาชา เปลี่ยนแปลงไฟลทบิน 
การยกเลิกไฟลทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไมได
แจงใหทราบลวงหนาซึ่งอยูเหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและคืน
คาใชจายใหในทุกกรณ ี
-           ถาลูกคาไมเขารานคาชอปปم�งตามที่โปรแกรมกําหนด ทางแลนดปรับเงินคาเขา
รานช็อปรานละ 3,000 บาท 
-           หองพัก (Double Bed // Twin Bed) เปน  ON REQUEST) ขึ้นอยูกับหอง
วาง ณ วันเขาพัก และโรงแรมที่เขาพัก ไมสามารถ CONFIRM ใหได 
-           ถาลูกคามีความประสงคขอแยกตัวจากทัวรหรือการทองเที่ยวกับคณะ ทาง
แลนดปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ทาน 
-           ขอสงวนสิทธิ์การตัดหองพักสําหรับผูที่ไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใช
หองพักได 
-           ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาที่เดินทางทองเที่ยว และไปกลับพรอมกรุปเทานั้น 
-            เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

 
กรุณาอานเงื่อนไขการจองทัวรตามที่ระบุในรายการขางตน  

หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนทําการจอง 


