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โปรแกรมการเดนิทาง 

ไรช่าเขยีวโอซลุล็อค – แหลมซงอัคซาน - วดัซนับัง โพมนุซา - คามลิเลยี ฮลิล ์สวนดอกไม ้

ศนูยน์ ้ามันสนเข็มแดง - น่ังรถไฟเทีย่ว ECOLAND -หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอบึ  -ภเูขาไฟซองซาน อลิจลุบง  

แหลมซอพจโีกจ ี– วดัชอนวงัซา - ศนูยแ์สดงชดุเครือ่งนอนSESA LIVING - ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ละลายเงนิวอน 

ชายหาดอโีฮเทอ ู– รา้นคา้ปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงในดาวนท์าวน์ 

 



วนัแรก พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ  - ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

จดุนัดพบแรกสนามบนิสวุรรณภมู ิเป็นสนามบนินานาชาตปิระจ าประเทศไทย เวลานัดหมาย 

: 22:30 เทีย่วบนิ : 7C2244 

เทีย่วบนิออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิเวลา : 03.10-10.35 เทีย่วบนิ : 

7C2244 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6ชัว่โมง 

วนัทีส่อง ไรช่าเขยีวโอซุลล็อค – แหลมซงอคัซาน - วดัซนับงั โพมนุซา - คามลิเลยี ฮลิล ์สวน

ดอกไม ้

 

พาท่านเดนิทางถงึสนามบนิเชจอูนิเตอรเ์นชัน่แนลแอรพ์อรต์ หลังจากผ่านด่านตรวจคนเขา้

เมอืง รับกระเป๋าทีส่ายพาน ออกมาพบกับผูน้ าทัวรเ์พือ่ท าการยนืยันตัวตนการเขา้ร่วมทัวร ์

และเตรยีมตัวบรเิวณจดุนัดพบเพือ่ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มกนั 

พาทา่นรับประทานเมนูขึน้ชือ่ประจ าเกาะเชจู Jeon Bok Juk หรอืโจ๊กหอยเป๋าฮือ้ (มือ้ที ่1) 

ทีโ่ด่งดังแบบใครทีม่าเทีย่วเชจูตอ้งลองมาลิม้รสใหไ้ด ้และทีส่ าคัญนอกจากความอร่อย

ของตัวขา้วโจ๊กทีถู่กปรุงเป็นพเิศษแลว้ ยังมหีอยเป๋าฮือ้จากทอ้งทะเลเกาะเชจู มาเป็นชิน้

พอดคี าแบบน่ารับประทานมากๆ เมนูนี้บอกเลยว่านอกจากอร่อยแลว้ยังไดป้ระโยชน์ เพิม่

ก าลังวังชาอกีดว้ย 

พาทา่นเดนิทางสู ่ไรช่าเขยีวโอซุลล็อค ขึน้ชือ่ทีส่ดุแหง่เกาะเชจ ูO'Sulloc ซึง่จะแบง่เป็น

โซนไรช่ากลางแจง้ และโซนพพิธิภณัฑท์ีม่กีารจัดแสดงเรือ่งราวของชา รา้นคาเฟ่ และรา้น

ขายของฝาก ซึง่ท่านสามารถเยีย่มชมไดทุ้กๆโซน เกาะเชจูเป็นดนิแดนทีไ่ดรั้บของขวัญ

จากธรรมชาต ิปลกูชาเขยีวไดค้ณุภาพสงู ผสมผสานกบันวัตกรรมสมยัใหม่ จนท าใหช้าทีน่ี่

ส่งออกไปขายทั่วโลก นักท่องเทีย่วทัง้เกาหลแีละต่างชาตมิักมจีุดมุ่งหมายทีจ่ะมาลิม้รส

ความอร่อยของชาทีม่รีสชาตเิป็นเอกลักษณ์ถงึแหล่งผลติ โดยเฉพาะไอศรมีชาเขยีว เคก้

โรล เครือ่งดืม่ชาเขยีวทัง้รอ้นและเย็น รับประกันความฟินไปตามๆกัน สว่นใครทีเ่นน้การชม

ววิถ่ายรูป สวยทุกมมุจนกดชตัเตอรรั์วๆแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นโซนไร่ชา หรอืขึน้ไปจุดชมววิ

ดา้นบนสดุของพพิธิภณัฑ ์ก็จะเห็นความยิง่ใหญอ่ลังการของไรช่าทีน่ี่ 

พาทา่นเดนิทางสู ่ซองอคัซาน(SONG AK SAN) หรอืทีเ่รยีกกันวา่ “แหลมซองอคัซาน” 

เป็นภเูขามแีหลมทอดยาวออกสูท่อ้งทะเล พรอ้มประวติศิาสตรเ์กีย่วกบัสงครามในสมยัอดตี 

ทีม่กีารใหช้าวบา้นเกาะเชจูมาเจาะอโุมงคเ์พือ่เก็บยทุโธปกรณ์ต่างๆ ปัจจบุันยงัเป็นอโุมงค์

บา้ง บางอนัก็ถลม่ลงมาแลว้ แตด่ว้ยความสวยงามของบรเิวณนี ้จงึถูกเลอืกใหเ้ป็นฉากถา่ย

ท าซรียีส์ดุฮติทีด่ังทั่วโลก “แดจังกมึ” น่ันเอง เมือ่มาเทีย่วทีน่ี่แนะน าใหล้งไปถ่ายรปูบรเิวณ

ท่าเรอืทีม่หีนิรูปทรงแปลกตา และชายหาดหนิทรายทีม่สีดี าสนทิ จนหลายคนเรยีกทะเล

บรเิวณนี้ว่า ทะเลสีด า และที่พลาดไม่ไดต้อ้งไปอุดหนุน อาหารทะเลที่งมขึน้มาสดๆ อาท ิหอยเป๋าฮื้อ 

ปลงิทะเล โดยชาวบา้นกลุม่หญงิประดาน ้า หรอื แฮนยอ ถัาโชคดกี็อาจจะไดเ้ห็นการด าทะเลของป้าๆบรเิวณ

นัน้ดว้ย 

จากนัน้พาท่านแวะเยีย่มชม และนมสัการพระใหญ่ ณ วดัซนับงัโพมุนซา วัดแห่งนีต้ัง้อยู่

บนเขาซนับังหันหนา้ออกสูท่ะเล ภายในวัดประดษิฐานพระพุทธรูปองคใ์หญ่สทีองถอืถว้ย

โอสถ ผูค้นนยิมมาขอพรเรือ่งของสขุภาพ และความร ่ารวยเงนิทอง โดยนยิมท าบญุดว้ยการ

ถวายขา้วสาร เทยีน พรอ้มทัง้การหมนุระฆงัทองค ารอบฐานองคพ์ระเพือ่ความเป็นศริมิงคล

อีกดว้ย ซึง่มีความศักดิ์ส ิทธิ์และเป็นที่เลื่อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจูมายาวนาน 

นอกจากนัน้รปูปัน้พระแมก่วนอมิซึง่หันหนา้ออกสูท่ะเล ยงัเป็นอกีหนึง่ศรัทธาของผูท้ีนั่บถอื 

นยิมน าน ้าบรสิทุธม์าถวาย เพือ่ความอดุมสมบรูณ์ของชวีติ ไมใ่ชแ่ค่ชาวพุทธเทา่นัน้ทีน่ยิม

มาเยีย่มชมทีว่ัดแห่งนี้ เพราะความสงบ และววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม มองเห็นทอ้งทะเลแบบพาโนราม่า จงึ

กลายเป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีต่อ้งมาเยอืนสกัครัง้เมือ่มาเทีย่วเกาะเชจ ู



จากนัน้พาท่านเยีย่มชม คามลิเลยี ฮลิล ์สวนดอกไมแ้ห่งความรักและ

การพักผอ่น (Camellia Hill The Forest of love and healing) เริม่จาก

การปลูกตน้คามิลเลียที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว ดว้ยความรักใน

ดอกไมจ้งึปรับเปลีย่นทีน่ี่เป็นสวนดอกไมท้ีส่ามารถท่องเทีย่วไดท้ัง้ 4 

ฤดกูาล ท าใหนั้กทอ่งเทีย่วไดค้วามรูส้กึวา่ สถานทีเ่ดยีวกันแตไ่ดค้วาม

แตกตา่ง มาเทา่ไหรก่็ไมม่เีบือ่เลยทเีดยีว ดา้นในมกีารแบง่โซนจัดสรร

พืน้ทีไ่ดด้มีาก ไมซ่บัซอ้น สามารถเดนิเทีย่ว ถ่ายรปู สดูอากาศบรสิทุธิ์

ไดส้บาย ๆมาก ฤดูหนาว (Winter Season) ทีแ่หง่นี้จะเบน่บานไปดว้ย

ดอกคามลิเลยี หลากหลายสายพันธ ์สสีนัสวยๆ สลับเรยีงรายกนั พรอ้ม

มุมที่ถ่ายรูปมากมาย ฤดูใบไมผ้ล ิ(Spring Season) แน่นอนว่าช่วงที่

ทกุคนรอคอย Cherry Blossom หรอืซากรกุะน่ันเอง ทีน่ีก่็มใีหไ้ดม้าชม

เชน่กัน ฤดูรอ้น (Summer Season) ชว่งนี้สวยไฮไลทเ์ชน่กัน เป็นชว่งทีด่อกไฮเดรนเยยีเบ่งบาน เป็นพุ่ม

ใหญ ่หลากส ีเยอะมากจนใครๆตอ้งมาใหไ้ดเ้ชยีว ฤดใูบไมร้ว่ง (Autumn Season) ไฮไลทข์องฤดกูาลนีค้อื 

ทุง่หญา้สชีมพพูงิคม์ลูี ่Pink Muhly เป็นอะไรทีท่กุคนรอคอย 1ปี1ครัง้กบั ตน้หญา้ทีเ่ป็นสชีมพโูดยธรรมชาต ิ

สวย หวาน น่ารักมาก 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู เทจ ียังนยอม คัลบี ้(มือ้ที ่2) อาหารเกาหลแีบบป้ิงยา่งทีม่ชี ือ่เสยีงของ

เกาหล ีเป็นการน าเนื้อหมสูว่นซีโ่ครงมาหมกักบัเครือ่งปรงุจนเนื้อนุ่ม เสริฟ์ใหท้า่นไดย้า่งสดๆ 

รอ้นๆ รว่มรับประทานดว้ยกนั วธิกีารทานใหไ้ดอ้รรสรส ตอ้งตัดหมเูป็นชิน้ๆ น าผักสด กระเทยีม 

กมิจ ิและเครือ่งเคยีงต่างๆ มาห่อรวมกัน รับประทานค าโตๆแบบสไตลค์นเกาหล ีหรอืทาน

กบัขา้วสวยรอ้นๆทีเ่รามเีสริฟใหไ้มอ่ัน้ก็ไดเ้ชน่กนั 

ทีพ่กั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม  ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง - น ัง่รถไฟเทีย่ว ECOLAND - ภเูขาไฟซองซาน อลิจลุบง  

  แหลมซอพจโีกจ ี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรมทีพั่ก (มือ้ที ่3) เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบับเกาหล ีใหท้่านเลอืกรับประทาน

ในหอ้งอาหารที ่สะอาด บรรยากาศด ีพรอ้มออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตอ่ 

จากนัน้พาท่านไปรูจั้กกับ สมุนไพรที่มีชือ่เสยีงของประเทศเกาหลีใต ้Red Pine Oil หรอื 

น า้มนัสนเข็มแดง ตามต าหรับยาโบราณสมัยราชวงศโ์ชซอน ทีถู่กบันทกึไวเ้ป็นลายลักษณ์

อกัษร ปัจจบุนัไดน้ ามาสกดัดว้ยวธิทีีท่ันสมยัดงึสรรพคณุทีด่ทีีส่ดุออกมาในรปูแบบทีท่านไดง้า่ย 

และบ ารงุสขุภาพไดด้ทีีส่ดุ น ้ามันสนเข็มแดงมสีรรพคุณชว่ยในการท าความสะอาดระบบหลอด

เลอืด เคลยีรห์ลอดเลอืดทีอ่ดุตัน ลดคลอเลสเตอรอล ความดัน เบาหวาน ป้องกนัเสน้เลอืด ตบี 

แตก ตัน อกีทัง้ยังชว่ยใหก้ารผ่อนคลาย หลับสนทิมากขึน้ ผวิพรรณดูมสีขุภาพด ีรับประทาน

เป็นประจ า รา่งกายแข็งแรงขึน้ตามล าดับ 

พาท่านน ัง่รถไฟ ECOLAND เที่ยวชมธรรมชาติ สูดอากาศ

บริสุทธิ์ และร่วมกิจกรรมตามสถานีต่างๆ ดา้นในถูกสรา้งอยู่

ท่ามกลางผนืป่าขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็นหลายหลากโซน ไม่ว่าจะ

เป็นทะเลสาป ทีส่ามารถเดนิชมววิบนสะพานไม ้แตล่ะฤดจูะมดีอกไม ้

และพันธุไ์มต้่างๆออกสลับกันใหท้่านไดม้าเชคอนิกันไดต้ลอดทัง้ปี

เลย เดอืนธ.ค. - ม.ค. ฤดูหนาวจัด หมิะตก และดอกคามลิเลยีบาน 

เดอืนก.พ.-เม.ย ทุ่งดอกยแูชกต และมซีากรุะบานตอนปลายเดอืนมี

นา เดอืนพ.ค-ก.ค. ชมทวิลปิ ดอกไฮเดรนเยยี และลาเวนเดอร ์เดอืน

ส.ค.-ก.ย. ดอกSunpatein บาน ทุ่งหญา้เขยีวชอุม่ เดอืนต.ค.-พ.ย. 

ทุง่หญา้สชีมพพูงิคม์ลูลี ่และดอกหญา้ออกแซ 

พาทา่นรับประทานเมนูทอ้งถิน่ประจ าเกาะเชจ ูชอ้ป-จัก-ปยอ-กกุ คอืตม้ซปุซีโ่ครงหม ู(มือ้ที4่)

สมยักอ่นเกาะเชจเูลีย้งหมแูทบจะทกุครัวเรอืน ซีโ่ครงของหมจูะถกูน ามาท าซปุ ดว้ยน า้ซ้ปุที่

ไมเ่หมอืนใคร เพราะจะเป็นซปุขน้เหนยีวเล็กนอ้ย เพราะสตูรเฉพาะทีจ่ะใสข่า้วเมมลิลงไปดว้ย 

จงึมรีสชาตทิีเ่ขม้ขน้ เนือ้หมจูะนุ่ม รอ่นจากกระดกู ละมนุมากๆ เสรฟิทา่นพรอ้มขา้วสวย และ

เครือ่งเคยีงตามฤดกูาล 



จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บา้นวฒันธรรม "ซองอบึ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) เป็นหมู่บา้น

โบราณอายมุากกวา่ 300 ปี ทีย่งัมผีูค้นอาศัยอยูจ่รงิ เมือ่ไปถงึจะมชีาวบา้นมา

ตอ้นรับและพาเราเดนิชมวถิชีวีติตา่งๆ ในหมูบ่า้น พรอ้มถา่ยทอดเรือ่งราวของ

คนทีน่ี่ใหฟั้งแบบสนุกสนาน เราจะไดรู้จ้ักรูปปั้นเทพพระเจา้ ทอลฮารุบัง ทีม่ี

อยูท่ั่วเกาะ บา้นทีส่รา้งจากกอ้นหนิทัง้หลัง แหล่งน ้าจดืทีห่ายากมาก อาชพี

หลักของชาวเกาะ ความไม่เท่าเทยีมของหญงิชายในอดตี สัตวเ์ลีย้งประจ า

เกาะ ไหหรอืโอง่โบราณทีไ่ดม้ไีวห้มักกมิจ ิเหมอืนทีอ่ืน่ๆ และทีพ่ลาดไมไ่ด ้

สนิคา้ Otop ของหมู่บา้นทีม่มีาชา้นาน เป็นทีเ่ลือ่งชือ่ว่ามาเกาะเชจูตอ้งมา

ชมิ และชอ้ปสักครัง้ น่ันก็คือผลติภัณฑแ์คลเซยีมธรรมชาตจิากกระดูกมา้ 

และน ้าหมกัเบอรร์ีป่่า แบล็คราสเบอรี ่หรอืทีเ่รยีกนัวา่ Omija (โอมจิา) ถา้ไดด้ืม่จะสดชืน่มากๆ 

จากนัน้น าท่านชม ภเูขาไฟซองซาน อลิจลุบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรอืทีถู่กขนานนามว่า 

“Sunrise Peak” มอีายกุวา่ 5000 ปี ทีน่ี่เป็นจดุชมพระอาทติยข์ึน้ทีส่วยทีส่ดุ 

จงึเป็นสถานที่โด่งดังที่ผูค้นมาขอพรและชมพระอาทติยข์ึน้ ป็นสถานที่ที่

นักท่องเทีย่วจากทั่วทุกมมุโลกอยากมาสัมผัส จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 

สิง่มหัศจรรยใ์หม่ทางธรรมชาต ิภเูขาไฟลูกนี้สงบลงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่ทิง้

ความสมบูรณ์และสวยงามเอาไว ้โดยรูปทรงที่กลมขนาดใหญ่เสน้ผ่าน

ศนูยก์ลางประมาณ 600 เมตร มรีอยหยักมองแลว้ลักษณะเหมอืนทรงมงกฏุ

เลย และเป็นการเชือ่มโยงกบัเกาะเชจูแบบธรรมชาต ิดว้ยธารลาวา ปัจจุบัน

จงึสามารถไปเทีย่วจุดนีด้ว้ยรถยนต ์และใครทีอ่ยากไดบ้รรยากาศปากปลอ่ง

ภเูขาไฟ พรอ้มชมววิทวิทัศนท์ีส่วยงาม ตอ้งเอาชนะใจตัวเองดว้ยการเดนิขึน้ไปพชิติถงึยอดปากปลอ่ง ความ

สงูจากระดับน ้าทะเล 182 เมตรเทา่นัน้ 

น าเดนิทางสู ่แหลมซอฟจโีกจ ีหนึง่สถานทีเ่ทีย่วยอดฮติบนเกาะเชจู ทีม่ ี

ความสวยงามจนเป็นจุดที่ซีรีย์เกาหลีนิยมมาถ่ายท ามากที่สุด กจิกรรม

น่าสนใจของจดุนีม้เียอะมาก เชน่การเดนิไปเยีย่มชมปลายสดุของแหลมทีจ่ะ

มปีระภาคารสขีาวตัง้เด่นสวยงาม มโีขดหนิคู่ทีเ่รยีกกันว่า หนิตาหนิยาย ระ

ว่างทางก็จะมีบา้นหลังนึงที่สมัยอดีตเคยเป็ยโบสถ์เก่า  ปัจจุบันถูก

ปรับเปลีย่นเป็นความน่ารักใหผู้ค้นมาถ่ายรูปกัน เสน้ทางเดนิโคง้ซา้ยโคง้ขวา สวยงามมาก และอกีกจิกรรม

เด็ดคอืตอ้งมาชมิปลาหมกึสดทีช่าวบา้นเอาไปตากลมจนแหง้ และน ามายา่งบนหนิภเูขาไฟน่ันเอง กลิน่จะ

หอม และรสชาตหิวาน อรอ่ย สดมากๆ ถอืเป็นของกนิทีม่าแลว้ไมก่นิถอืวา่ไมถ่งึเลยทเีดยีว 

ค ่า พาท่านลิม้รสเมนูพเิศษ ซปุไก่ทะเลสวรรค์ (มือ้ที ่5) ที่ผสมผสานความเป็นทอ้ง

ทะเลของเกาะเชจู เขา้กับเรื่องสุขภาพที่แข็งแรงน่ันก็คือซุปไก่น่ันเอง เมนูนี้จงึ

เปรยีบดังเมนูจากสวรรคเ์ลยทเีดยีว สว่นประกอบหลักๆ จะเป็นไกท่ีต่ม้ดว้ยสมนุไพร

จนเป่ือย และเพิม่ซฟีู้ ดตามฤดูกาลเขา้ไป ท าใหน้ ้าซปุอร่อย หวาน กลมกล่อมไม่

เหมอืนใคร เสริฟท่านพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงต่างๆ เชน่กมิจ ิสาหร่าย 

หัวไชเทา้ 

ทีพ่กั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ วดัชอนวงัซา - ศนูยแ์สดงชุดเครือ่งนอนSESA LIVING - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ละลายเงนิวอน 

ชายหาดอโีฮเทอ ู- รา้นคา้ปลอดภาษ ีLOTTE DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงในดาวนท์าวน ์

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรมทีพั่ก (มือ้ที ่6) เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบับเกาหล ีใหท้่านเลอืกรับประทาน

ในหอ้งอาหารที ่สะอาด บรรยากาศด ีพรอ้มออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตอ่ 

พาทา่นเขา้ในชมวดัป่า "ชอนวงัซา" เป็นวัดทีส่วยงามทีอ่ยูก่ลางหุบเขา 

99ยอด ของเทอืกเขาฮลัลาซาน ซึง่สายมตูอ้งหา้ม พลาดเพราะวัดแห่งนี้

ตอ้งมาขอพรเรือ่งเงนิทอง และความกา้วหนา้ในเรื่องหนา้ทีก่ารงาน วัดนี้

ถกูขึน้ทะเบยีนเเป็นวัดเกา่แกแ่ละศักดิส์ทิธิม์ากแหง่นงึในเกาหล ีอกีทัง้ยัง

มตีน้ก าเนิดน ้าแร่ศักดิส์ทิธิท์ี่คนสมัยก่อนใชด้ืมกนิเพื่อเป็นสริมิงคลให ้

ตนเองอกีดว้ย 

 



พาท่านเขา้ชมและเลอืกซือ้ชดุเครือ่งนอนเพือ่สขุภาพอนัดับหนึง่ของประเทศเกาหลใีต ้Sesa Living ทีใ่ช ้

เสน้ใยในการถักทอถงึ 15400 เสน้ กันไรฝุ่ นได1้00% มกีารใชห้ยกในการท าเสน้ใย จงึมคีุณสมบัตใินเรือ่ง

ของการบ าบัดขณะนอนหลับ ซึง่เนื้อผา้จะมสีัมผัสทีนุ่่ม ลืน่ ไมม่เีสยีงดังเมือ่ขยับตัว และยังปรับอุณหภมูทิี่

คงทีใ่หร้า่งกายขณะนอนหลับพักผอ่นอกีดว้ย และโชวร์มูแหง่นีส้ามารถคนืภาษีใหก้บันักทอ่งเทีย่วอกีดว้ย 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ Supermarket หรือทีนั่กท่องเที่ยวเรยีกกันว่า 

"รา้นละลายเงนิวอน" ทีน่ี่มขีนม ของฝาก ของพืน้เมอืงเกาหลทีีข่ ึน้ชือ่ 

ใครๆมาตอ้งมตีดิไมต้ดิมอืกลับไป อาทเิชน่ ขนมชือ่ดังต่างๆ ชอ้คโกแลต

หลายหลายรสชาต ิสาหรา่ยนานาชนดิ รามยอน กมิจ ิรวมไปถงึของใชใ้น

ครัวเรอืน เชน่ กระทะ ตะเกยีบ ถว้ยขา้ว ซอสปรุงรส วุน้เสน้ รวมถงึของ

ฝากของที่ระลกึมีใหท้่านไดเ้ลือกซือ้มากมาย เหมือนเอาเงนิวอนมาก

ละลายกันอย่างเพลดิเพลนิและไมต่อ้งกลัวว่าจะใส่กระเป๋าไม่พอ เพราะ

ทีน่ีพ่รอ้มบรกิารบรรจกุลอ่งตามเงือ่นไขของรา้นดว้ย 

พาท่านรับประทานเมนู แม-อนุ-ทแวจ-ีคัลบี-้จมิ หรอื ซโีครงหมตูุ๋นซอส

แดง (มือ้ที ่7) เมนูนีถ้กูปากคนไทยแน่นอน เพราะซอสแดงหรอืน ้าซปุจะมี

รสชาตทิีเ่ขม้ขน้ เผ็ดเล็กนอ้ย และซมึเขา้สูเ่นื้อหม ูทีเ่ป็นสว่นซีโ่คง ทีตุ่๋น

จนนุ่ม ละมนุลิน้มากๆ เสริฟคู่กับขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งตา่งๆ เชน่ กมิจ ิ

สาหรา่ย หัวไชเทา้ หรอื ผักตามฤดกูาล 

พาท่านท่องเทีย่วชายหาดขึน้ชือ่บนเกาะเชจู "อโีฮเทอู" นอกจากความ

สวยงามของทอ้งทะเล คาเฟ่น่ารักๆต่างๆแลว้ ยังมสีัญลักษณ์ทีม่องลงมา

จากเครือ่งบนิจะเห็นทันททีีถ่งึเกาะเชจ ูน่ันก็คอืประภาคารรปูมา้สขีาว และ

สีแดง มา้ถือว่าเป็นสัตว์ประจ าเกาะเชจู และใครๆที่มาเที่ยวก็นิยมมา

ถา่ยรปูและเชคอนิกนัทีน่ีเ่สมอ 

น าทา่นชอ้ปป้ีง สนิคา้ปลอดภาษ ีLOTTE DUTY FREE เครือ่งส าอางคเ์กาหลแีละตา่งประเทศ สนิคา้ 

แบรนดเ์นม ราคาถกู 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสูแ่หล่งชอ้ปป้ิงในตวัเมอืงแหง่เกาะเชจู มโีซนใตด้นิ 

และโซนวอคกิง้สตรที ซึง่ถอืว่าเป็นแหลง่รวมสนิคา้ยอดฮติ ตดิเทรนด ์ไมว่่าจะเป็น

แบรนด์ทอ้งถิน่เกาหลี แบรนด์สปอร์ตกฬีาดังๆ ทัง้แฟชั่นเสือ้ผา้ หมวก กระเป๋า 

รองเทา้ เครือ่งส าอางค ์และยงัมสีตรทีฟู้ด ขนม คาเฟ่ตา่งๆอกีดว้ย  

ถงึเวลาอันสมควรพาทุกท่านเดนิทางกลับประเทศไทย โดยมเีจา้หนา้คอยดูแล

ขัน้ตอนการเชคอนิ ตั๋วเครือ่งบนิ และอ านวยความสะดวก เพือ่สง่ทกุทา่นกลับดว้ยความสวัสดภิาพ และความ

ประทับใจ 

21:45  - 01:25   น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่7C2243 ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

*********************************************** 

  

 

 

 

 

 

 

 



เนือ่งจากทางแลนดเ์กาหล ีไดรั้บแจง้เตอืนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้และจากสายการบนิ เรือ่งผู ้
แอบแฝงมาเป็นนักทอ่งเทีย่ว แตไ่ปดว้ยวตัถปุระสงคอ์ืน่ เชน่ ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดังนัน้โปรแกรม JEJU ทางแลนด์
เกาหลจี าเป็นตอ้งเก็บคา่ประกนัเพือ่ใหลู้กคา้ไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ เป็นจ านวนเงนิ (10,000 บาท / 350,000 won) หาก
ลกูคา้เป็นนักทอ่งเทีย่วจรงิๆ เดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มกรุป๊และกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรับเงนิประกนันี้

คนืเต็มจ านวน ดังนัน้จงึใครข่อความรว่มมอืจากลกูคา้ปฎบิัตติามเงือ่นไขดังกลา่ว 
 (ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิประกนักรณีลกุคา้ไมผ่า่นกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื กรมแรงงานทัง้ทีป่ระเทศไทยและ 

ประเทศเกาหลใีต)้ 
หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่ม.เกาหล ีกกัตวัไมใ่หเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งถกูกกัตัวและสง่ตัวกลับประเทศ

ไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 
 
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไข 
1. การส ารองทีน่ ัง่ 

 สามารถจองดว้ยตนเองผา่นระบบ โดยเลอืกวันเดนิทาง จ านวนผูเ้ดนิทาง ประเภทหอ้งพักใหถ้กูตอ้ง 
 หลังจากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะสง่ Invoice ใหท้า่น หากไมม่กีารช าระตามดวิเดท การจองจะถกูยกเลกิอตัโินมตั ิและเมือ่จอง

ใหมไ่มม่ทีีน่ั่ง หรอืราคาปรับขึน้ จะไมส่ามารถใชข้อ้มลูการจองเดมิได ้

 การมดัจ า ช ารทีน่ั่งละ 5000 บาท และช าระสว่นทีเ่หลอื กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน หรอืตามดวิเดทของ Invoice 
 กรณีราคาโปรโมชัน่พเิศษ จองกอ่นเดนิทางต ่ากวา่ 15 วนั ชว่งเทศกาล หยดุยาว ตอ้งช าระเต็มจ านวนเทา่นัน้  
 ส าหรับกรุ๊ปเหมา ไมส่ามารถใชร้าคาโปรโมชัน่ได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ทีอ่อกบคุกิง้ใหเ้ทา่นัน้ 
 หากไมช่ าระสว่นทีเ่หลอืตามก าหนด ทีน่ั่งจะถกูยกเลกิ และไมส่ามารถขอรฟัีนเงนิมดัจ าคนืไดท้กุกรณี 
 หลังจากช าระเงนิ มดัจ า/ช าระเต็มจ านวน ทา่นตอ้งกรอกขอ้มลูผูเ้ดนิทางเป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอรต์ดว้ย

ตนเองใหถ้กูตอ้ง หากระบบออกตั๋วแลว้ การแกไ้ขจะมคีา่ใชจ้า่ยจากสายการบนิ 

 การเดนิทางเขา้เกาหล ีหากไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไมส่ามารถรฟัีนไดท้กุกรณี 
 ราคานีส้ าหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ หากเป็นตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 3000 บาท และตอ้งท าตามเงือ่นไขการเขา้

ประเทศเกาหลใีต ้
2. การยกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลกิการจองไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นวันเดนิทาง Refund ได ้100% ของยอดทีช่ าระแลว้ 
 ยกเลกิการจองไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน กอ่นวันเดนิทาง Refund ได ้50% ของยอดทีช่ าระแลว้ 
 ยกเลกิการจองนอ้ยกวา่ 15 วัน กอ่นวันเดนิทาง ไมส่ามารถ Refund ได ้
 ยกเลกิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ ภยัธรรมชาต ิโรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ตห่กัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ ๆ 

 ราคาโปรโมชัน่/แคมเปญ/อเีวน้ทต์า่งๆ ไมส่ามารถยกเลกิ/Refund ไดท้กุกรณี 
 ชว่งเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไมส่ามารถยกเลกิ/เปลีย่นชือ่/Refund ไดท้กุกรณี 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

พเีรยีตเดนิทาง 
ราคาโปรโมช ัน่ 
(จ านวนจ ากดั) 

ราคาปกต ิ พกัเดีย่วเพิม่ 

ตลุาคม :  6-9 13,999 16,999 

4,000.- 

ตลุาคม :  26-29 14,499 17,499 

ตลุาคม :  27-30 
พฤศจกิายน :  1-4 

14,999 17,999 

ตลุาคม : 19-22  
พฤศจกิายน :  2-5 

15,499 18,499 

พฤศจกิายน :  3-6, 4-7 15,999 18,999 

ตลุาคม :  13-16 , 20-23 16,999 19,999 

ตลุาคม :  12-15  17,999 20,999 

ทารก ( ไมเ่กนิ 2 ปี) = 5,000.-      จอยกรุป๊ (ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่ง) =6,000.- 



ราคานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ตามทีร่ะบใุนรายการ ไป-กลับพรอ้มคณะ 
 คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
 คา่ทีพ่ักระดับมาตรฐาน จ านวนคนืตามระบใุนโปรแกรม (หอ้งพัก2-3ทา่น) 
 คา่ทีพ่ักระดับมาตรฐาน 2 คนื (พักหอ้งละ 2-3ทา่น) *พักเดีย่วจะม ีSingle Charge 
 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก.  
 คา่หัวหนา้ทัวรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ (ขอสงวนสทิธิห์ัวหนา้ทัวรไ์มบ่นิขึน้ไป

พรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคานีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร (Service Charge) 1,200 บาท หรอื 40,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทรปิ 
 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว (ผูเ้ดนิทางตอ้งยืน่ดว้ยตนเองเทา่นัน้) 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (15-20กก) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่มนิบิารโ์รงแรม, คา่ซกัรดี, คา่อาหารและเครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ

ทัวร ์

 คา่รถ คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาทีก่ าหนดเทา่นัน้ หากขึน้ไมท่ันตอ้งรับผดิชอบคา่เดนิทางตาม
คณะดว้ยตนเอง) 

 คา่อาหารตามหลกัศาสนาทีน่อกเหนอืรายการทวัร ์(ลกูคา้ตอ้งเตรยีมมาเอง) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 
 คา่ปรับ หรอืคา่ธรรมเนยีมหากไมส่ามารถผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 

 คา่ตรวจโควดิทกุที ่หากมทีา่นช าระเอง 
1. การผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 

 หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหล ีไมส่ามารถ Refund ไดท้กุกรณี 
 เพือ่เป็นการคดักรองตามค าขอความรว่มมอืจากแลนดเ์กาหล ีทีถ่กูตักเตอืนจากกองตรวจคนเขา้เมอืงเกาหลใีตเ้รือ่งผู ้

แอบแฝงมาเป็นนักทอ่งเทีย่ว แตไ่ดห้ลบหนไีปดว้ยจดุประสงคอ์ืน่ เชน่ไปท างาน แรงงานผดิกฏหมาย จงึจะมกีารสุม่
ตรวจและเก็บเงนิประกนัการเดนิทางวา่ผูเ้ดนิทางตอ้งไปทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะและเดนิทางกลับประเทศไทยพรอ้มคณะ
เทา่นัน้ เป็นจ านวนเงนิ 10,000 บาท หรอื 350,000 วอน หากผูเ้ดนิทางไป-กลับถกูตอ้งตามเงือ่นไข จะไดรั้บเงนิประกนั
คนืเต็มจ านวนทันท ีแตห่ากผูเ้ดนิทางผดิตอ่เงือ่นไข หรอืไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทย-เกาหล ีจะถกูรบิเงนิ
ประกนัเต็มจ านวนเพือ่น ามาช าระคา่ปรับ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ดังนัน้ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืไดท้กุกรณี 

 หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมอืงเกาหลใีต ้บรษัิทไมม่อี านาจใดๆ หรอืสว่นเกีย่วขอ้งใดๆ ผูเ้ดนิทางตอ้งจัดการ
เอกสารสว่นตวั เทีย่วบนิ และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีเ่กดิขึน้เองทัง้หมด 
 

2. หมายเหต ุ
กรณุาอา่นและท าความเขา้ใจขอ้ตกลงดา้นลา่งโดยละเอยีดกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 

1. หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน (หากหนังสอืเดนิทางเหลอืนอ้ยกวา่ 6 เดอืนท าใหไ้ม่
สามารถเดนิทางได ้อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทและไมส่ามารถ Refund คา่ทวัรไ์ด)้ 

2. การเดนิทางตอ้งมผีูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า 20 ทา่น (ผูใ้หญ)่ หากจ านวนไมค่รบจะถกูยกเลกิ และแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่ง
นอ้ย 5 วัน สามารถ Refundไดเ้ต็มจ านวน ส าหรับกรุ๊ปเหมา ไมส่ามารถใชร้าคาโปรโมชัน่ได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ทีอ่อกบุ
คกิง้ใหเ้ทา่นัน้ 

3. บรษัิทมสีทิธิใ์นการ ปรับเปลีย่นเทีย่วบนิ เสน้ทางบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเทีย่ว ไดต้ามความ
เหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

4. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก 
เดนิทางแลว้ 

6. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก 
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

7. ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลับ ไมว่า่จากเหตใุดๆ ไมส่ามารถ
เปลีย่นแปลงวัน/ชือ่ หรอืยกเลกิคนืเงนิได ้

8. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่
จลาจล ภยัธรรมชาต ิและโรคระบาด หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง 
หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

9. คา่เดนิทางภายในประเทศไทย อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท ไมส่ามารถน ามาเรยีกรอ้งคนืไดท้กุกรณี 



10. ขอสงวนสทิธิห์อ้งพักส าหรับผูท้ีไ่มเ่ดนิทาง ไมส่ามารถ Refund หรอืใหผู้อ้ ืน่ใชส้ทิธิแ์ทนไดท้กุกรณี 
11. หอ้งพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึง่บรษัิทไมส่ามารถการันต ีท าไดเ้พยีงรเีควสใหไ้ดเ้ทา่นัน้ 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดการให ้
12. มคัคเุทศก ์พนักงาน หวัหนา้ทัวร ์ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิททัง้สิน้ เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 
13. ทางคณะทวัรไ์มม่อี านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมอืง และทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางจากสนามบนิหลัง

เวลาเครือ่งลงประมาณ 1 ชัว่โมง หากทา่นไมม่าแสดงตนถอืวา่สละสทิธิใ์นการรว่มเดนิทาง หากทา่นลา่ชา้ในการผา่น
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ตอ้งรับผดิชอบการเดนิทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรอื
รฟัีนคา่ทวัร/์คา่อาหารทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มกบัทางทัวรท์กุกรณี 

14. หากทา่นมคีวามประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์อ่งเทีย่ว ตอ้งยนิยอมใหท้างแลนดป์รับ 5,000 บาทตอ่วัน เพือ่
รักษาตัว๋ขากลับ มเิชน่นัน้ถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทางทันท ีและไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืไดภ้ายหลัง 

15. ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ตอ้งยนิยอมใหท้างแลนดป์รับรา้นละ 3,000 บาท เพือ่
ความเป็นระบบ และถกูตอ้งตามเงือ่นไขทอ่งเทีย่วทีท่า่นไดซ้ือ้มา 
 

เมือ่ทา่นตกลงจองช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้นิยอม และยอมรับในขอ้ก าหนด เงือ่นไข 
และขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 


