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โปรแกรมการเดนิทาง 

ไรช่าเขยีวโอซลุล็อค - สวนสม้ไรเ้มล็ด- วดัซนับัง โพมนุซา - คามลิเลยี ฮลิล ์สวนดอกไม ้

ศนูยน์ ้ามันสนเข็มแดง - น่ังรถไฟเทีย่ว ECOLAND - หมูบ่า้นวัฒนธรรมซองอบึ - ภเูขาไฟซองซาน อลิจลุบง   

แหลมซอพจโีกจ ี- วดัชอนวงัซา - ศนูยแ์สดงชดุเครือ่งนอนSESA LIVING - ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ละลายเงนิวอน  

ชายหาดอโีฮเทอ ู- รา้นคา้ปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงในดาวนท์าวน์ 

วนัแรก พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ  - ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

จดุนัดพบแรกสนามบนิสวุรรณภมู ิเป็นสนามบนินานาชาตปิระจ าประเทศไทย เวลานัดหมาย : 

23:30 เทีย่วบนิ : 7C2244 

เทีย่วบนิออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิเวลา : 02.25-09.55 เทีย่วบนิ : 

7C2244 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6ชัว่โมง 



วนัทีส่อง ไรช่าเขยีวโอซุลล็อค – แหลมซงอคัซาน - วดัซนับงั โพมนุซา - คามลิเลยี ฮลิล ์สวนดอกไม ้

 

พาท่านเดนิทางถงึสนามบนิเชจูอนิเตอรเ์นชัน่แนลแอรพ์อรต์ หลังจากผ่านด่านตรวจคนเขา้

เมอืง รับกระเป๋าทีส่ายพาน ออกมาพบกับผูน้ าทัวร์เพือ่ท าการยนืยันตัวตนการเขา้ร่วมทัวร์ 

และเตรยีมตัวบรเิวณจดุนัดพบเพือ่ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มกนั 

 

พาทา่นรับประทานเมนูขึน้ชือ่ประจ าเกาะเชจ ูJeon Bok Juk หรอืโจ๊กหอยเป๋าฮือ้ (มือ้ที ่1) ที่

โดง่ดังแบบใครทีม่าเทีย่วเชจตูอ้งลองมาลิม้รสใหไ้ด ้และทีส่ าคัญนอกจากความอรอ่ยของตัว

ขา้วโจ๊กทีถู่กปรุงเป็นพเิศษแลว้ ยังมหีอยเป๋าฮือ้จากทอ้งทะเลเกาะเชจู มาเป็นชิน้พอดคี า

แบบน่ารับประทานมากๆ เมนูนีบ้อกเลยว่านอกจากอรอ่ยแลว้ยงัไดป้ระโยชน์ เพิม่ก าลังวังชา

อกีดว้ย 

พาท่านเดนิทางสู่ ไรช่าเขยีวโอซุลล็อค ขึน้ชือ่ทีส่ดุแห่งเกาะเชจู O'Sulloc ซึง่จะแบง่เป็น

โซนไร่ชากลางแจง้ และโซนพพิธิภัณฑท์ีม่กีารจัดแสดงเรือ่งราวของชา รา้นคาเฟ่ และรา้น

ขายของฝาก ซึง่ทา่นสามารถเยีย่มชมไดท้กุๆโซน เกาะเชจเูป็นดนิแดนทีไ่ดรั้บของขวัญจาก

ธรรมชาต ิปลูกชาเขียวไดคุ้ณภาพสูง ผสมผสานกับนวัตกรรมสมัยใหม่ จนท าใหช้าที่นี่

ส่งออกไปขายทั่วโลก นักท่องเที่ยวทัง้เกาหลีและต่างชาตมิักมจีุดมุ่งหมายที่จะมาลิม้รส

ความอรอ่ยของชาทีม่รีสชาตเิป็นเอกลักษณ์ถงึแหลง่ผลติ โดยเฉพาะไอศรมีชาเขยีว เคก้โรล 

เครื่องดืม่ชาเขยีวทัง้รอ้นและเย็น รับประกันความฟินไปตามๆกัน ส่วนใครที่เนน้การชมววิ

ถ่ายรูป สวยทุกมมุจนกดชัตเตอรรั์วๆแน่นอน ไมว่่าจะเป็นโซนไร่ชา หรอืขึน้ไปจุดชมววิดา้น

บนสดุของพพิธิภณัฑ ์ก็จะเห็นความยิง่ใหญอ่ลังการของไรช่าทีน่ี่ 

จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม สวนส้มไร้เมล็ด (Orange Farm) อีกหนึ่งสิ่งโด่งดัง และมี

ชือ่เสยีงไปทั่วโลกคอื สม้ ทีป่ลูกบนเกาะเชจ ูดว้ยความพเิศษ รสชาตทิีอ่รอ่ยเป็นเอกลักษณ์ 

ปลอดสารเคม ีและดกมาก ผูค้นทีผ่า่นไปผา่นมา ตอ้งมองเหลยีวหลังกนัเลยทเีดยีว ชาวบา้น

บนเกาะเชจูไดป้ลูกกันเยอะมากขึน้ หลังจากเป็นทีต่อ้งการมากขึน้ ท าใหส้รา้งรายได ้เลีย้ง

ครอบครัว และเศรษฐกจิบนเกาะทีด่ขี ึน้ เอกลักษณ์ของสม้บนเกาะเชจู คอืไรเ้มล็ด รสชาติ

กลมกลอ่ม วติามนิซสีงู ปัจจุบนัหลายๆสวนสม้ ไดเ้ปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ไปถ่ายรูป และได ้

ลองชมิสม้สดๆ จากตน้ จากสวน ถอืเป็นอกีกจิกรรมยอดฮติ เมือ่มาเยอืนเกาะเชจ ูชว่งฤดกูาล

สม้เลยทเีดยีว 1ปีม1ีครัง้ คอืชว่งหนา้หนาวเทา่นัน้ 

จากนัน้พาทา่นแวะเยีย่มชม และนมสัการพระใหญ ่ณ วดัซนับงัโพมนุซา วัดแหง่นี้ตัง้อยูบ่น

เขาซนับังหันหนา้ออกสูท่ะเล ภายในวัดประดษิฐานพระพุทธรูปองคใ์หญ่สทีองถอืถว้ยโอสถ 

ผูค้นนยิมมาขอพรเรือ่งของสุขภาพ และความร ่ารวยเงนิทอง โดยนยิมท าบุญดว้ยการถวาย

ขา้วสาร เทยีน พรอ้มทัง้การหมนุระฆงัทองค ารอบฐานองคพ์ระเพือ่ความเป็นศริมิงคลอกีดว้ย 

ซึง่มคีวามศักดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลือ่มใสของชาวบา้นบนเกาะเชจมูายาวนาน นอกจากนัน้รูปปั้น

พระแมก่วนอมิซึง่หันหนา้ออกสูท่ะเล ยังเป็นอกีหนึง่ศรัทธาของผูท้ีนั่บถอื นยิมน าน ้าบรสิทุธ์

มาถวาย เพือ่ความอดุมสมบรูณ์ของชวีติ ไมใ่ชแ่คช่าวพทุธเทา่นัน้ทีน่ยิมมาเยีย่มชมทีว่ัดแห่ง

นี ้เพราะความสงบ และววิทวิทัศนท์ีส่วยงาม มองเห็นทอ้งทะเลแบบพาโนรามา่ จงึกลายเป็น

อกีหนึง่สถานทีท่ีต่อ้งมาเยอืนสกัครัง้เมือ่มาเทีย่วเกาะเชจ ู

จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม คามลิเลยี ฮลิล ์สวนดอกไมแ้ห่ง

ความรักและการพักผ่อน (Camellia Hill The Forest of love 

and healing) เริม่จากการปลกูตน้คามลิเลยีทีอ่อกดอกในชว่ง

ฤดูหนาว ดว้ยความรักในดอกไมจ้งึปรับเปลี่ยนที่นี่เป็นสวน

ดอกไมท้ี่ส ามา รถท่อ ง เที่ ย ว ได ้ทั ้ง  4 ฤดูก าล  ท า ให ้

นักท่องเที่ยวไดค้วามรูส้กึว่า สถานที่เดียวกันแต่ไดค้วาม

แตกต่าง มาเท่าไหร่ก็ไม่มเีบือ่เลยทีเดียว ดา้นในมกีารแบ่ง

โซนจัดสรรพื้นที่ไดด้ีมาก ไม่ซับซอ้น สามารถเดินเที่ยว 

ถ่ายรูป สูดอากาศบรสิทุธิไ์ดส้บาย ๆมาก ฤดูหนาว (Winter Season) ทีแ่ห่งนี้จะเบน่บานไปดว้ยดอกคามลิ

เลีย หลากหลายสายพันธ์ สีสันสวยๆ สลับเรียงรายกัน พรอ้มมุมที่ถ่ายรูปมากมาย ฤดูใบไมผ้ล ิ(Spring 



Season) แน่นอนว่าชว่งทีทุ่กคนรอคอย Cherry Blossom หรอืซากรุกะน่ันเอง ทีน่ี่ก็มใีหไ้ดม้าชมเชน่กัน ฤดู

รอ้น (Summer Season) ชว่งนี้สวยไฮไลทเ์ชน่กัน เป็นชว่งทีด่อกไฮเดรนเยยีเบง่บาน เป็นพุ่มใหญ่ หลากส ี

เยอะมากจนใครๆตอ้งมาใหไ้ดเ้ชยีว ฤดูใบไมร้ว่ง (Autumn Season) ไฮไลทข์องฤดกูาลนี้คอื ทุง่หญา้สชีมพู

พงิคม์ูลี ่Pink Muhly เป็นอะไรที่ทุกคนรอคอย 1ปี1ครัง้กับ ตน้หญา้ทีเ่ป็นสชีมพูโดยธรรมชาต ิสวย หวาน 

น่ารักมาก 

ค ่า พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู เทจ ียงันยอม คลับี ้(มือ้ท ี ่2) อาหารเกาหลแีบบป้ิง

ย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการน าเนื้อหมูส่วนซี่โครงมาหมักกับ

เครือ่งปรุงจนเนื้อนุ่ม เสริฟ์ใหท้่านไดย้า่งสดๆ รอ้นๆ ร่วมรับประทานดว้ยกัน 

วธิกีารทานใหไ้ดอ้รรสรส ตอ้งตัดหมเูป็นชิน้ๆ น าผักสด กระเทยีม กมิจ ิและ

เครือ่งเคยีงตา่งๆ มาหอ่รวมกนั รับประทานค าโตๆแบบสไตลค์นเกาหล ีหรอื

ทานกบัขา้วสวยรอ้นๆทีเ่รามเีสริฟใหไ้มอ่ัน้ก็ไดเ้ชน่กนั 

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

วนัทีส่าม ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง - น ัง่รถไฟเทีย่ว ECOLAND - ภเูขาไฟซองซาน อลิจลุบง  

  แหลมซอพจโีกจ ี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรมทีพั่ก (มือ้ที ่3) เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหล ีใหท้่านเลอืกรับประทานใน

หอ้งอาหารที ่สะอาด บรรยากาศด ีพรอ้มออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตอ่ 

จากนั้นพาท่านไปรูจั้กกับ สมุนไพรที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต ้Red Pine Oil หรือ 

น า้มนัสนเข็มแดง ตามต าหรับยาโบราณสมยัราชวงศโ์ชซอน ทีถ่กูบนัทกึไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษร 

ปัจจุบันไดน้ ามาสกัดดว้ยวธิีทีท่ันสมัยดงึสรรพคุณที่ดทีี่สุดออกมาในรูปแบบที่ทานไดง้่าย และ

บ ารุงสุขภาพไดด้ทีีส่ดุ น ้ามันสนเข็มแดงมสีรรพคุณชว่ยในการท าความสะอาดระบบหลอดเลอืด 

เคลยีรห์ลอดเลอืดทีอ่ดุตัน ลดคลอเลสเตอรอล ความดัน เบาหวาน ป้องกนัเสน้เลอืด ตบี แตก ตัน 

อกีทัง้ยังช่วยใหก้ารผ่อนคลาย หลับสนทิมากขึน้ ผวิพรรณดูมสีุขภาพดี รับประทานเป็นประจ า 

รา่งกายแข็งแรงขึน้ตามล าดับ 

พาท่านน ัง่รถไฟ ECOLAND เที่ยวชมธรรมชาติ สูดอากาศ

บรสิทุธิ ์และรว่มกจิกรรมตามสถานตีา่งๆ ดา้นในถกูสรา้งอยูท่า่มกลาง

ผืนป่าขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็นหลายหลากโซน ไม่ว่าจะเป็น

ทะเลสาป ที่สามารถเดนิชมววิบนสะพานไม ้แต่ละฤดูจะมดีอกไม ้

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 

พาท่านรับประทานเมนูทอ้งถิน่ประจ าเกาะเชจู ชอ้ป-จัก-ปยอ-กกุ คอืตม้ซปุซีโ่ครงหมู 

(มือ้ที4่)สมยักอ่นเกาะเชจเูลีย้งหมแูทบจะทกุครัวเรอืน ซีโ่ครงของหมจูะถกูน ามาท าซปุ 

ดว้ยน า้ซ้ปุทีไ่มเ่หมอืนใคร เพราะจะเป็นซปุขน้เหนียวเล็กนอ้ย เพราะสตูรเฉพาะทีจ่ะ

ใสข่า้วเมมลิลงไปดว้ย จงึมรีสชาตทิีเ่ขม้ขน้ เนื้อหมจูะนุ่ม ร่อนจากกระดูก ละมนุมากๆ 

เสรฟิทา่นพรอ้มขา้วสวย และเครือ่งเคยีงตามฤดกูาล 

จากนัน้พาท่านเยีย่มชม หมูบ่า้นวฒันธรรม "ซองอบึ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) 

เป็นหมู่บา้นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ทีย่ังมผีูค้นอาศัยอยู่จรงิ เมือ่ไปถงึจะมชีาวบา้นมา

ตอ้นรับและพาเราเดนิชมวถิชีวีติต่างๆ ในหมูบ่า้น พรอ้มถ่ายทอดเรือ่งราวของคนทีน่ี่ใหฟั้ง

แบบสนุกสนาน เราจะไดรู้จ้ักรูปปั้นเทพพระเจา้ ทอลฮารุบัง ทีม่อียู่ทั่วเกาะ บา้นทีส่รา้งจาก

กอ้นหนิทัง้หลัง แหล่งน ้าจดืทีห่ายากมาก อาชพีหลักของชาวเกาะ ความไม่เท่าเทยีมของ

หญงิชายในอดตี สัตวเ์ลีย้งประจ าเกาะ ไหหรอืโอ่งโบราณทีไ่ดม้ไีวห้มักกมิจ ิเหมอืนทีอ่ ืน่ๆ 

และทีพ่ลาดไมไ่ดส้นิคา้ Otop ของหมูบ่า้นทีม่มีาชา้นาน เป็นทีเ่ลือ่งชือ่วา่มาเกาะเชจตูอ้งมา

ชมิ และชอ้ปสกัครัง้ น่ันก็คอืผลติภัณฑแ์คลเซยีมธรรมชาตจิากกระดูกมา้ และน ้าหมักเบอรร์ี่

ป่า แบล็คราสเบอรี ่หรอืทีเ่รยีกนัวา่ Omija (โอมจิา) ถา้ไดด้ืม่จะสดชืน่มากๆ 



จากนัน้น าท่านชม ภเูขาไฟซองซาน อลิจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรอืที่

ถกูขนานนามวา่ “Sunrise Peak” มอีายกุวา่ 5000 ปี ทีน่ีเ่ป็นจดุชมพระอาทติยข์ึน้ทีส่วยทีส่ดุ 

จงึเป็นสถานทีโ่ดง่ดังทีผู่ค้นมาขอพรและชมพระอาทติยข์ึน้ ป็นสถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วจากทั่ว

ทกุมมุโลกอยากมาสัมผัส จงึถกูยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยใ์หมท่างธรรมชาต ิภเูขา

ไฟลูกนี้สงบลงเป็นที่เรียบรอ้ย แต่ทิง้ความสมบูรณ์และสวยงามเอาไว ้โดยรูปทรงที่กลม

ขนาดใหญ่เสน้ผ่านศูนยก์ลางประมาณ 600 เมตร มรีอยหยักมองแลว้ลักษณะเหมอืนทรง

มงกฏุเลย และเป็นการเชือ่มโยงกบัเกาะเชจแูบบธรรมชาต ิดว้ยธารลาวา ปัจจุบนัจงึสามารถ

ไปเทีย่วจุดนีด้ว้ยรถยนต ์และใครทีอ่ยากไดบ้รรยากาศปากปลอ่งภเูขาไฟ พรอ้มชมววิทวิทัศนท์ีส่วยงาม ตอ้ง

เอาชนะใจตัวเองดว้ยการเดนิขึน้ไปพชิติถงึยอดปากปล่อง ความสูงจากระดับน ้าทะเล 182 

เมตรเทา่นัน้ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสูแ่หลมซอฟจโีกจ ีหนึง่สถานทีเ่ทีย่วยอดฮติบนเกาะเชจู ทีม่คีวาม

สวยงามจนเป็นจดุทีซ่รียีเ์กาหลนียิมมาถ่ายท ามากทีส่ดุ กจิกรรมน่าสนใจของจุดนีม้เียอะมาก 

เชน่การเดนิไปเยีย่มชมปลายสดุของแหลมทีจ่ะมปีระภาคารสขีาวตัง้เด่นสวยงาม มโีขดหนิคู่

ทีเ่รยีกกนัว่า หนิตาหนิยาย ระวา่งทางก็จะมบีา้นหลังนงึทีส่มยัอดตีเคยเป็ยโบสถเ์กา่ ปัจจบุัน

ถกูปรับเปลีย่นเป็นความน่ารักใหผู้ค้นมาถา่ยรปูกนั เสน้ทางเดนิโคง้ซา้ยโคง้ขวา สวยงามมาก 

และอกีกจิกรรมเด็ดคอืตอ้งมาชมิปลาหมกึสดทีช่าวบา้นเอาไปตากลมจนแหง้ และน ามายา่ง

บนหนิภเูขาไฟน่ันเอง กลิน่จะหอม และรสชาตหิวาน อรอ่ย สดมากๆ ถอืเป็นของกนิทีม่าแลว้ไมก่นิถอืวา่ไมถ่งึ

เลยทเีดยีว 

พาท่านลิม้รสเมนูพเิศษ ซปุไกท่ะเลสวรรค ์(มือ้ที ่5) ทีผ่สมผสานความเป็นทอ้งทะเลของ

เกาะเชจู เขา้กับเรื่องสุขภาพที่แข็งแรงน่ันก็คือซุปไก่น่ันเอง เมนูนี้จงึเปรียบดังเมนูจาก

สวรรคเ์ลยทเีดยีว ส่วนประกอบหลักๆ จะเป็นไก่ทีต่ม้ดว้ยสมุนไพรจนเป่ือย และเพิม่ซฟีู้ ด

ตามฤดูกาลเขา้ไป ท าใหน้ ้าซปุอร่อย หวาน กลมกล่อมไมเ่หมอืนใคร เสริฟท่านพรอ้มขา้ว

สวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ เชน่กมิจ ิสาหรา่ย 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 ีใหท้่านเลอืกรับประทานใน

หอ้งอาหารที ่สะอาด บรรยากาศด ีพรอ้มออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตอ่ 

พาท่านเขา้ในชมวดัป่า "ชอนวงัซา" เป็นวัดที่สวยงามที่อยู่กลางหุบเขา 99ยอด ของ

เทอืกเขาฮัลลาซาน ซึง่สายมตูอ้งหา้ม พลาดเพราะวัดแห่งนี้ตอ้งมาขอพรเรือ่งเงนิทอง และ

ความกา้วหนา้ในเรื่องหนา้ที่การงาน วัดนี้ถูกขึน้ทะเบยีนเเป็นวัดเก่าแก่และศักดิส์ทิธิม์าก

แหง่นงึในเกาหล ีอกีทัง้ยงัมตีน้ก าเนดิน ้าแรศ่ักดิส์ทิธิท์ีค่นสมยักอ่นใชด้มืกนิเพือ่เป็นสริมิงคล

ใหต้นเองอกีดว้ย 

พาทา่นเขา้ชมและเลอืกซือ้ชดุเครือ่งนอนเพือ่สขุภาพอนัดับหนึง่ของประเทศเกาหลใีต ้Sesa 

Living ทีใ่ชเ้สน้ใยในการถักทอถงึ 15400 เสน้ กันไรฝุ่ นได1้00% มกีารใชห้ยกในการท า

เสน้ใย จงึมคีณุสมบตัใินเรือ่งของการบ าบดัขณะนอนหลับ ซึง่เนื้อผา้จะมสีัมผัสทีนุ่่ม ลืน่ ไมม่ี

เสยีงดังเมือ่ขยับตัว และยงัปรับอณุหภมูทิีค่งทีใ่หร้า่งกายขณะนอนหลับพักผ่อนอกีดว้ย และ

โชวร์มูแหง่นีส้ามารถคนืภาษีใหก้บันักทอ่งเทีย่วอกีดว้ย 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ Supermarket หรือที่นักท่องเที่ยวเรียกกันว่า "รา้นละลายเงนิ

วอน" ทีน่ี่มขีนม ของฝาก ของพื้นเมอืงเกาหลทีี่ข ึน้ชือ่ ใครๆมาตอ้งมตีดิไมต้ดิมอืกลับไป 

อาทเิชน่ ขนมชือ่ดังตา่งๆ ชอ้คโกแลตหลายหลายรสชาต ิสาหร่ายนานาชนดิ รามยอน กมิจ ิ

รวมไปถงึของใชใ้นครัวเรอืน เชน่ กระทะ ตะเกยีบ ถว้ยขา้ว ซอสปรุงรส วุน้เสน้ รวมถงึของ

ฝากของที่ระลึกมีใหท้่านไดเ้ลือกซื้อมากมาย เหมือนเอาเงินวอนมากละลายกันอย่าง

เพลดิเพลนิและไม่ตอ้งกลัวว่าจะใส่กระเป๋าไม่พอ เพราะที่นี่พรอ้มบรกิารบรรจุกล่องตาม

เงือ่นไขของรา้นดว้ย 



พาทา่นรับประทานเมนู แม-อนุ-ทแวจ-ีคัลบี-้จมิ หรอื ซโีครงหมตูุน๋ซอสแดง (มือ้ที ่7) เมนูนี้

ถกูปากคนไทยแน่นอน เพราะซอสแดงหรอืน ้าซปุจะมรีสชาตทิีเ่ขม้ขน้ เผ็ดเล็กนอ้ย และซมึ

เขา้สูเ่นือ้หม ูทีเ่ป็นสว่นซีโ่คง ทีตุ่น๋จนนุ่ม ละมนุลิน้มากๆ เสริฟคูก่บัขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่ง

ตา่งๆ เชน่ กมิจ ิสาหรา่ย หัวไชเทา้ หรอื ผักตามฤดกูาล 

พาท่านท่องเทีย่วชายหาดขึน้ชือ่บนเกาะเชจู "อโีฮเทอู" นอกจากความสวยงามของทอ้ง

ทะเล คาเฟ่น่ารักๆต่างๆแลว้ ยังมีสัญลักษณ์ที่มองลงมาจากเครื่องบนิจะเห็นทันทีที่ถ ึง

เกาะเชจ ูน่ันก็คอืประภาคารรปูมา้สขีาว และสแีดง มา้ถอืวา่เป็นสตัวป์ระจ าเกาะเชจ ูและใครๆ

ทีม่าเทีย่วก็นยิมมาถา่ยรปูและเชคอนิกนัทีน่ีเ่สมอ 

 

พาท่านชอ้ปป้ีง สนิคา้ปลอดภาษ ีLOTTE DUTY FREE เครือ่งส าอางคเ์กาหลแีละต่างประเทศ สนิคา้แบ
รนดเ์นม ราคาถกู 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสูแ่หล่งชอ้ปป้ิงในตวัเมอืงแหง่เกาะเชจ ูมโีซนใตด้นิ และโซนวอคกิง้สตรที ซึง่
ถอืว่าเป็นแหล่งรวมสนิคา้ยอดฮติ ตดิเทรนด ์ไม่ว่าจะเป็นแบรนดท์อ้งถิน่เกาหล ีแบรนดส์ปอรต์กฬีาดังๆ ทัง้
แฟชัน่เสือ้ผา้ หมวก กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งส าอางค ์และยงัมสีตรทีฟู้ด ขนม คาเฟ่ตา่งๆอกีดว้ย  

ถงึเวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเจา้หนา้คอยดูแลขัน้ตอนการเชคอนิ ตั๋ว
เครือ่งบนิ และอ านวยความสะดวก เพือ่สง่ทกุทา่นกลับดว้ยความสวัสดภิาพ และความประทับใจ 

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

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

เนือ่งจากทางแลนดเ์กาหล ีไดรั้บแจง้เตอืนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้และจากสายการบนิ เรือ่งผู ้
แอบแฝงมาเป็นนักทอ่งเทีย่ว แตไ่ปดว้ยวตัถปุระสงคอ์ืน่ เชน่ ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดังนัน้โปรแกรม JEJU ทางแลนด์

เกาหลจี าเป็นตอ้งเก็บคา่ประกนัเพือ่ใหล้กูคา้ไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ เป็นจ านวนเงนิ (10,000 บาท) หากลกูคา้เป็น
นักทอ่งเทีย่วจรงิๆ เดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มกรุ๊ปและกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรับเงนิประกนันีค้นืเต็ม

จ านวน ดังนัน้จงึใครข่อความรว่มมอืจากลกูคา้ปฎบิตัติามเงือ่นไขดังกลา่ว 
 (ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิประกนักรณีลกุคา้ไมผ่า่นกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื  

กรมแรงงานทัง้ทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ 
หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่ม.เกาหล ีกกัตวัไมใ่หเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งถกูกกัตัวและสง่ตัวกลับประเทศ

ไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาโปรโมช ัน่ 
(จ านวนจ ากดั) 

ราคาปกต ิ พกัเดีย่วเพิม่ 

พฤศจกิายน :   6-9, 7-10, 8-11, 13-16, 14-17, 15-18, 20-23, 
21-24, 22-25, 27-30, 28-1 ธ.ค., 29-2 ธ.ค. 
ธันวาคม :  5-8, 6-9 

14,999 17,999 

4,000.- 

พฤศจกิายน :   5-8, 9-12, 12-15 ,16-19 ,19-22 ,23-26  
26-29, 30-3 ธ.ค. 
ธันวาคม :   4-7 

15,499 18,499 

พฤศจกิายน :   10-13, 11-14, 17-20, 18-21, 24-27, 25-28 
ธันวาคม :   3-6, 7-10, 10-13 

15,999 18,999 

ธนัวาคม : 8-11 16,999 19,999 

ธันวาคม : 1-4 17,999 20,999 

ธนัวาคม :  9-12 18,999 21,999 

ธนัวาคม :  2-5 19,999 22,999 

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



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 15 วัน หรอืตามดวิเดทของ Invoice 
 กรณีราคาโปรโมชัน่พเิศษ จองกอ่นเดนิทางต ่ากวา่ 15 วนั ชว่งเทศกาล หยดุยาว ตอ้งช าระเต็มจ านวนเทา่นัน้  

 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 าตามเงือ่นไขการเขา้ประเทศ

เกาหลใีต ้
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 

 
ราคานีร้วม 

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

พรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
  

 
ราคานีไ้มร่วม 
 

 คา่ธรรมเนยีมทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 1,200 บาท หรอื 40,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทรปิ 
 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว (ผูเ้ดนิทางตอ้งยืน่ดว้ยตนเองเทา่นัน้) 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (15-20กก) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่มนิบิารโ์รงแรม, คา่ซกัรดี, คา่อาหารและเครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการทวัร ์
 คา่รถ คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาทีก่ าหนดเทา่นัน้ หากขึน้ไมท่ันตอ้งรับผดิชอบคา่เดนิทางตาม

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

1. การผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 

 หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหล ีไมส่ามารถ Refund ไดท้กุกรณี 
 เพือ่เป็นการคดักรองตามค าขอความรว่มมอืจากแลนดเ์กาหล ีทีถ่กูตักเตอืนจากกองตรวจคนเขา้เมอืงเกาหลใีตเ้รือ่งผู ้

แอบแฝงมาเป็นนักทอ่งเทีย่ว แตไ่ดห้ลบหนไีปดว้ยจดุประสงคอ์ืน่ เชน่ไปท างาน แรงงานผดิกฏหมาย จงึจะมกีารสุม่
ตรวจและเก็บเงนิประกนัการเดนิทางวา่ผูเ้ดนิทางตอ้งไปทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะและเดนิทางกลับประเทศไทยพรอ้ม
คณะเทา่นัน้ เป็นจ านวนเงนิ 10,000 บาท หากผูเ้ดนิทางไป-กลับถกูตอ้งตามเงือ่นไข จะไดรั้บเงนิประกนัคนืเต็ม
จ านวนทันท ีแตห่ากผูเ้ดนิทางผดิตอ่เงือ่นไข หรอืไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทย-เกาหล ีจะถกูรบิเงนิประกนั
เต็มจ านวน ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืไดท้กุกรณี 

 หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมอืงเกาหลใีต ้บรษัิทไมม่อี านาจใดๆ หรอืสว่นเกีย่วขอ้งใดๆ ผูเ้ดนิทางตอ้ง
จัดการเอกสารสว่นตวั เทีย่วบนิ และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีเ่กดิขึน้เองทัง้หมด 



2. หมายเหต ุ
กรณุาอา่นและท าความเขา้ใจขอ้ตกลงดา้นลา่งโดยละเอยีดกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 
 

1. หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน (หากหนังสอืเดนิทางเหลอืนอ้ยกวา่ 6 เดอืนท าใหไ้มส่ามารถ
เดนิทางได ้อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทและไมส่ามารถ Refund คา่ทัวรไ์ด)้ 

2. การเดนิทางตอ้งมผีูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า 20 ทา่น (ผูใ้หญ)่ หากจ านวนไมค่รบจะถกูยกเลกิ และแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 
5 วัน สามารถ Refundไดเ้ต็มจ านวน หากเป็น กรปุสว่นตัว 4-8 ทา่น ราคาเริม่ตน้ จะเป็นส าหรับ 8 ทา่น หากจ านวนนัก
ทอ่งนอ้ยลงจะตอ้งมคีา่ Extra Charge 

3. บรษัิทมสีทิธิใ์นการ ปรับเปลีย่นเทีย่วบนิ เสน้ทางบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเทีย่ว ไดต้ามความเหมาะสม 
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 ความ
ประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง ี

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

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

9. คา่เดนิทางภายในประเทศไทย อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท หากไมม่ัน่ใจ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่นเพือ่
ยนืยนัเวลา และการเปลีย่นแปลงจากเหตสุดุวสิยัดังขอ้ดา้นบน กอ็ยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ เชน่กนั ไม่
สามารถน 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 หากทา่นลา่ชา้ในการผา่นดา่น
ตรวจคนเขา้เมอืง ตอ้งรับผดิชอบการเดนิทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรอืรฟัีน
คา่ทัวร/์คา่อาหารทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มกบัทางทัวรท์กุกรณี 

14. หากทา่นมคีวามประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์อ่งเทีย่ว ตอ้งยนิยอมใหท้างแลนดป์รับ 5,000 บาทตอ่วัน เพือ่รักษา
ตั๋วขากลบั มเิชน่นัน้ถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทางทันท ีและไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืไดภ้ายหลัง 

15. ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ตอ้งยนิยอมใหท้างแลนดป์รับรา้นละ 3,000 บาท เพือ่ความ
เป็นระบบ และถกูตอ้งตามเงือ่นไขทอ่งเทีย่วทีท่า่นไดซ้ือ้มา 
 

เมือ่ทา่นตกลงจองช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้นิยอม  

และยอมรบัในขอ้ก าหนด เงือ่นไข และขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด ุ


