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โปรแกรมการเดนิทาง 

ถนนกงัหันชนิซางวนิดม์ลิ -   แหลมซงอคัซาน หรอื SUMOKWON PARK -  ทุง่ดอกเรป– วัดซนับงั โพมนุซา  

ไรช่าเขยีวโอซลุล็อค - ศนูยน์ ้ามนัสนเข็มแดง - น่ังรถไฟเทีย่ว ECOLAND – หมูบ่า้นวัฒนธรรมซองอบึ  

ภเูขาไฟซองซาน อลิจลุบง  - ชายหาดโขดหนิ ควังชกี ี- ศนูยแ์สดงชดุเครือ่งนอนSESA LIVING -ถนนสายรุง้เชจ ู 

ซปุเปอรม์ารเ์กต็ ละลายเงนิวอน –ชายหาดอโีฮเทอ ู

รา้นคา้ปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงในดาวนท์าวน ์

 

 

 

จดุนดัพบแรกสนามบินสวุรรณภมูิ เป็นสนามบินนานาชาติประจ าประเทศไทย เวลานดัหมาย : 22:30 

เที่ยวบิน : 7C2244 

เที่ยวบินออกเดินทางจากสนามบนินานาชาติสวุรรณภมูิ เวลา : 03.25-10.50 เที่ยวบิน : 7C2244 ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 5-6ชั่วโมง 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 
 



 

 

 

พาทา่นเดินทางถึงสนามบินเชจอูนิเตอรเ์นชั่นแนลแอรพ์อรต์ หลงัจากผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋าที่

สายพาน ออกมาพบกบัผูน้  าทวัรเ์พื่อท าการยืนยนัตวัตนการเขา้รว่มทวัร ์และเตรยีมตวับรเิวณจดุนดัพบเพื่อ

ออกเดินทางทอ่งเที่ยวพรอ้มกนั 

 

พาทา่นรบัประทานเมนขูึน้ช่ือประจ าเกาะเชจ ูJeon Bok Juk หรอืโจ๊กหอยเป๋าฮือ้  ที่โดง่ดงัแบบใครที่มาเทีย่วเชจตูอ้งลองมา

ลิม้รสใหไ้ด ้และที่ส  าคญันอกจากความอรอ่ยของตวัขา้วโจ๊กทีถ่กูปรุงเป็นพิเศษแลว้ ยงัมีหอยเป๋าฮือ้จากทอ้งทะเลเกาะเชจ ู

มาเป็นชิน้พอดีค าแบบนา่รบัประทานมากๆ เมนนูีบ้อกเลยวา่นอกจากอรอ่ยแลว้ยงัไดป้ระโยชน ์เพิม่ก าลงัวงัชาอกีดว้ย 

 

พาทา่นสมัผสัความอลงัการของกงัหนัลมขนาดใหญ่รมิชายทะเลบนเกาะเชจ ูถนนกงัหนัชินซางวนิดม์ิล  ซึง่เป็น

อีกหนึง่สญัลกัษณืที่น่ี เพราะเกาะเชจจูะมีลมพดัตลอดทัง้ปี จึงเหมาะแกก่ารผลดิกระแสไฟดว้ยพลงังานลม ท า

ใหเ้กิดความสวยงามของกงัหนัสขีาวทีเ่รยีงรายเลยีบชายฝ่ังทะเล ตดักบัน า้ทะเลสฟีา้คราม และยงัมีสะพาน

เช่ือมตอ่ถึงกนัใหน้กัทอ่งเทีย่วไดเ้ดินเลน่ถ่ายรูปชมความงดงามกนัดว้ย หากชว่งที่น า้ทะเลขึน้ ก็จะไดเ้ห็น

บรรยากาศที่ไดเ้ดินลยุน า้ทะเลชิวๆ ไดฟิ้ลเหมือนเดินบนน า้ทะเลไปดกูงัหนัลมใกล้ๆ  

พาทา่นเดินทางสู ่ซองอคัซาน(SONG AK SAN) หรอืที่เรยีกกนัวา่ “แหลมซองอคัซาน” เป็นภเูขามีแหลมทอดยา

วอ อกสูท่อ้งทะเล พรอ้มประวิตศิาสตรเ์ก่ียวกบัสงครามในสมยัอดตี ที่มีการใหช้าวบา้นเกาะเชจมูาเจาะอโุมงค์

เพือ่เก็บยทุโธปกรณต์า่งๆ ปัจจบุนัยงัเป็นอโุมงคบ์า้ง บางอนัก็ถลม่ลงมาแลว้ แตด่ว้ยความสวยงามของบรเิวณ

นี ้จึงถกูเลอืกใหเ้ป็นฉากถ่ายท าซรียีส์ดุฮิตที่ดงัทั่วโลก “แดจงักึม” นั่นเอง เมื่อมาเที่ยวที่น่ีแนะน าใหล้งไปถ่ายรูป

บรเิวณทา่เรอืที่มีหินรูปทรงแปลกตา และชายหาดหินทรายทีม่ีสดี  าสนิท จนหลายคนเรยีกทะเลบรเิวณนีว้า่ 

ทะเลสดี  า และที่พลาดไมไ่ดต้อ้งไปอดุหนนุ อาหารทะเลทีง่มขึน้มาสดๆ อาทิ หอยเป๋าฮือ้ ปลงิทะเล โดย

ชาวบา้นกลุม่หญิงประดาน า้ หรอื แฮนยอ ถาัโชคดีก็อาจจะไดเ้หน็การด าทะเลของปา้ๆบรเิวณนัน้ดว้ย  

น าทา่นเดินทางสู ่SUMOKWON PARK สวนสาธารณะที่สามารถชมดอกซากรุะเต็มสองขา้งทาง  

หมายเหตุ : สวนสาธารณะ SUMOKWON จะพาเดินทางไปชมในชว่งที่มีซากุระเทา่น้ัน ขอสงวนสิทธ์ิจัดโปรแกรมตามบริษัทเท่าน้ัน 

พาทกุทา่นชมทุง่ดอกคาโนลา (Canola ) หรอืที่เรยีกกนัภาษาเกาหลวีา่ดอกยแูช หรอื บางคนก็เรยีก เรป หรอื เรปซีด (Rapeseed) ดอกไมส้ี

เหลอืงสดใสนีเ้ป็นดอกไมท้ี่เหมือนเป็นสญัลกัษณข์องเกาะเชจ ูเมือ่เขา้สูฤ่ดใูบไมผ้ลใินประเทศเกาหลใีต ้

ในช่วงวนัเดือนมีนาคม ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศที่เกาหลใีตจ้ะคอ่ยๆอบอุน่ขึน้จากตอนใตข้อง

ประเทศก่อน เมื่อความอบอุน่มาเยือน ดอกไมอ้ยา่งดอกคาโนลาหรอื ดอกยแูชก็คอ่ยๆออกดอก สี

เหลอืงสนใส อรา่มเต็มทอ้งทุง่ ของเกาะเชจ ูตดักบัทอ้งฟา้สสีดใส เป็นวิวที่คอ่นขา้งสวยงามมาก 

นอกจากจะมีความสวยดอกยแูชยงัเป็นพืชที่สามารถน าไปผลติเป็นน า้มนัเพื่อสขุภาพไดด้ีเยีย่ม นอกจากนีส้  าหรบัทา่นใดที่ช่ืนชอบซรีสีเ์กาหล ี

อาจจะยงัจ าซีรสีเ์รือ่งดงัอยา่ง Spring Waltz ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะฉากบา้นหลงัสวยสขีาว ท่ีตัง้ตระหงา่นอยูท่า่มกลางดอกยแูชสเีหลอืงอรา่ม 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     ถนนกงัหนัชินซางวินดมิ์ล -   แหลมซงอคัซาน หรอื SUMOKWON PARK -  ทุ่งดอกเรป– 
                                              วดัซนับงั โพมุนซา - ไรช่าเขียวโอซุลลอ็ค   

 



จากนัน้พาทา่นแวะเยี่ยมชม และนมสัการพระใหญ่ ณ วดัซนับงัโพมนุซา วดัแหง่นีต้ัง้อยูบ่นเขาซนับงัหนั

หนา้ออกสูท่ะเล ภายในวดัประดษิฐานพระพทุธรูปองคใ์หญ่สทีองถือถว้ยโอสถ ผูค้นนิยมมาขอพรเรือ่ง

ของสขุภาพ และความร า่รวยเงินทอง โดยนิยมท าบญุดว้ยการถวายขา้วสาร เทยีน พรอ้มทัง้การหมนุ

ระฆงัทองค ารอบฐานองคพ์ระเพ่ือความเป็นศิรมิงคลอีกดว้ย ซึง่มคีวามศกัดิส์ทิธ์ิและเป็นท่ีเลือ่มใสของ

ชาวบา้นบนเกาะเชจมูายาวนาน นอกจากนัน้รูปป้ันพระแมก่วนอิมซึง่หนัหนา้ออกสูท่ะเล ยงัเป็นอีกหนึง่

ศรทัธาของผูท้ี่นบัถือ นิยมน าน า้บรสิทุธม์าถวาย เพื่อความอดุมสมบรูณข์องชีวิต ไมใ่ช่แคช่าวพทุธ

เทา่นัน้ท่ีนิยมมาเยี่ยมชมที่วดัแหง่นี ้เพราะความสงบ และววิทิวทศันท์ี่สวยงาม มองเห็นทอ้งทะเลแบบ

พาโนรามา่ จึงกลายเป็นอกีหนึง่สถานท่ีที่ตอ้งมาเยือนสกัครัง้เมื่อมาเทีย่วเกาะเชจู 

พาทา่นเดินทางสู ่ไรช่าเขยีวโอซลุลอ็ค ขึน้ช่ือที่สดุแหง่เกาะเชจ ูO'Sulloc ซึง่จะแบง่เป็นโซนไรช่า

กลางแจง้ และโซนพิพิธภณัฑท์ี่มกีารจดัแสดงเรือ่งราวของชา รา้นคาเฟ่ และรา้นขายของฝาก ซึง่ทา่น

สามารถเยี่ยมชมไดท้กุๆโซน เกาะเชจเูป็นดินแดนที่ไดร้บัของขวญัจากธรรมชาติ ปลกูชาเขียวได้

คณุภาพสงู ผสมผสานกบันวตักรรมสมยัใหม ่จนท าใหช้าที่น่ีสง่ออกไปขายทั่วโลก นกัทอ่งเที่ยวทัง้

เกาหลแีละตา่งชาติมกัมีจดุมุง่หมายทีจ่ะมาลิม้รสความอรอ่ยของชาทีม่ีรสชาติเป็นเอกลกัษณถ์ึงแหลง่

ผลติ โดยเฉพาะไอศรมีชาเขียว เคก้โรล เครือ่งดืม่ชาเขียวทัง้รอ้นและเย็น รบัประกนัความฟินไปตามๆกนั 

สว่นใครท่ีเนน้การชมววิถา่ยรูป สวยทกุมมุจนกดชตัเตอรร์วัๆแนน่อน ไมว่า่จะเป็นโซนไรช่า หรอืขึน้ไปจดุชมวิวดา้นบนสดุของพิพิธภณัฑ ์ก็จะเห็น

ความยิง่ใหญ่อลงัการของไรช่าทีน่ี่ 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมน ูเทจี ยงันยอม คลับี ้ อาหารเกาหลแีบบป้ิงยา่งที่มีช่ือเสยีงของเกาหล ีเป็นการน าเนือ้หมสูว่น

ซี่โครงมาหมกักบัเครือ่งปรุงจนเนือ้นุม่ เสริฟ์ใหท้า่นไดย้า่งสดๆ รอ้นๆ รว่มรบัประทานดว้ยกนั วิธีการทานใหไ้ดอ้ร

รสรส ตอ้งตดัหมเูป็นชิน้ๆ น าผกัสด กระเทียม กิมจิ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ มาหอ่รวมกนั รบัประทานค าโตๆแบบ

สไตลค์นเกาหล ีหรอืทานกบัขา้วสวยรอ้นๆท่ีเรามีเสริฟใหไ้มอ่ัน้ก็ไดเ้ช่นกนั 

ที่พกั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมทีพ่กั เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี 

จากนัน้พาทา่นไปรูจ้กักบั สมนุไพรที่มีช่ือเสยีงของประเทศเกาหลใีต ้Red Pine Oil หรอื น า้มนัสนเข็มแดง 

ตามต าหรบัยาโบราณสมยัราชวงศโ์ชซอน ที่ถกูบนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร ปัจจบุนัไดน้ ามาสกดัดว้ย

วิธีที่ทนัสมยัดงึสรรพคณุที่ดีที่สดุออกมาในรูปแบบท่ีทานไดง้่าย และบ ารุงสขุภาพไดด้ีที่สดุ น า้มนัสนเข็ม

แดงมีสรรพคณุช่วยในการท าความสะอาดระบบหลอดเลอืด เคลยีรห์ลอดเลอืดที่อดุตนั ลดคลอ

เลสเตอรอล ความดนั เบาหวาน ปอ้งกนัเสน้เลอืด ตีบ แตก ตนั อกีทัง้ยงัชว่ยใหก้ารผอ่นคลาย หลบัสนิท

มากขึน้ ผิวพรรณดมูีสขุภาพดี รบัประทานเป็นประจ า รา่งกายแขง็แรงขึน้ตามล าดบั 

วนัท่ีสามของการเดินทาง     ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง - นัง่รถไฟเท่ียว ECOLAND - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ –   
                                          ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง - ชายหาดโขดหิน ควงัชีกี หรอื ถนนคาชีรี 

 



 

พาทา่นนั่งรถไฟเที่ยวชมธรรมชาติ ECOLAND สดูอากาศบรสิทุธ์ิ และรว่ม

กิจกรรมตามสถานีตา่งๆ ดา้นในถกูสรา้งอยูท่า่มกลางผืนป่าขนาดใหญ่ แบง่

ออกเป็นหลายหลากโซน ไมว่า่จะเป็นทะเลสาป ที่สามารถเดินชมวิวบน

สะพานไม ้แตล่ะฤดจูะมีดอกไม ้และพนัธุไ์มต้า่งๆออกสลบักนัใหท้า่นไดม้า

เชคอินกนัไดต้ลอดทัง้ปีเลย เดือนธ.ค. - ม.ค. ฤดหูนาวจดั หิมะตก และดอก

คามิลเลยีบาน เดือนก.พ.-เม.ย ทุง่ดอกยแูชกต และมีซากรุะบานตอนปลาย

เดือนมีนา เดือนพ.ค-ก.ค. ชมทวิลปิ ดอกไฮเดรนเยีย และลาเวนเดอร ์เดือน

ส.ค.-ก.ย. ดอกSunpatein บาน ทุง่หญา้เขียวชอุม่ เดือนต.ค.-พ.ย. ทุง่หญา้สชีมพพูิงคม์ลูลี ่และดอกหญา้ออกแซ 

บรกิารทา่นดว้ย ทแวจีพลุแบ็ก เป็นการน าเนือ้หมหูมกักบัเครือ่งปรุงรสสตูรพิเศษ ก่อนน าไปผดัคลกุเคลา้พรอ้ม

ผกัและน า้ซุปแบบขลกุขลกิ นกัทอ่งเที่ยวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาติกลมกลอ่มและเผ็ดเลก็นอ้ย คลา้ยหมู

ผดัพรกิแกงบา้นเรา เมื่อสกุรบัประทานกบั ผกัสด กิมจิ เครือ่งเคยีงตา่ง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพิเศษที่ขอ

แนะน าอยา่งยิง่ 

จากนัน้พาทา่นเยี่ยมชม หมูบ่า้นวฒันธรรม "ซองอบึ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) เป็นหมูบ่า้นโบราณอายมุากกวา่ 300 ปี ท่ียงัมีผูค้นอาศยัอยู่

จรงิ เมื่อไปถงึจะมีชาวบา้นมาตอ้นรบัและพาเราเดินชมวถีิชีวติตา่งๆ ในหมูบ่า้น พรอ้มถ่ายทอดเรือ่งราว

ของคนท่ีนี่ใหฟั้งแบบสนกุสนาน เราจะไดรู้จ้กัรูปป้ันเทพพระเจา้ ทอลฮารุบงั ท่ีมีอยูท่ั่วเกาะ บา้นท่ีสรา้ง

จากกอ้นหินทัง้หลงั แหลง่น า้จืดที่หายากมาก อาชีพหลกัของชาวเกาะ ความไมเ่ทา่เทยีมของหญิงชายใน

อดีต สตัวเ์ลีย้งประจ าเกาะ ไหหรอืโอง่โบราณที่ไดม้ีไวห้มกักิมจิ เหมือนที่อ่ืนๆ และที่พลาดไมไ่ดส้นิคา้ 

Otop ของหมูบ่า้นท่ีมีมาชา้นาน เป็นท่ีเลือ่งช่ือวา่มาเกาะเชจตูอ้งมาชิม และชอ้ปสกัครัง้ นั่นก็คือ

ผลติภณัฑแ์คลเซียมธรรมชาตจิากกระดกูมา้ และน า้หมกัเบอรร์ีป่่า แบลค็ราสเบอรี ่หรอืที่เรยีกนัวา่ Omija 

(โอมิจา) ถา้ไดด้ื่มจะสดช่ืนมากๆ 

 

จากนัน้น าทา่นชม ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรอืที่ถกูขนานนามวา่ 

“Sunrise Peak” มีอาย ุกวา่ 5000 ปี ที่น่ีเป็นจดุชมพระอาทิตยข์ึน้ท่ีสวยที่สดุ จึงเป็นสถานท่ีโดง่ดงัที่ผูค้น

มาขอพรและชมพระอาทติยข์ึน้ ป็นสถานท่ีที่นกัทอ่งเที่ยวจากทั่วทกุมมุโลกอยากมาสมัผสั จึงถกูยกยอ่งให้

เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หมท่างธรรมชาติ ภเูขาไฟลกูนีส้งบลงเป็นท่ีเรยีบรอ้ย แตท่ิง้ความสมบรูณแ์ละ

สวยงามเอาไว ้โดยรูปทรงทีก่ลมขนาดใหญ่เสน้ผา่นศนูยก์ลางประมาณ 600 เมตร มีรอยหยกัมองแลว้

ลกัษณะเหมือนทรงมงกฏุเลย และเป็นการเช่ือมโยงกบัเกาะเชจแูบบธรรมชาติ ดว้ยธารลาวา ปัจจบุนัจึง

สามารถไปเทีย่วจดุนีด้ว้ยรถยนต ์และใครที่อยากไดบ้รรยากาศปากปลอ่งภเูขาไฟ พรอ้มชมววิทิวทศันท์ี่สวยงาม ตอ้งเอาชนะใจตวัเองดว้ยการเดิน

ขึน้ไปพิชิตถึงยอดปากปลอ่ง ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 182 เมตรเทา่นัน้ 



จากนัน้พาทา่นชมความงามที่แปลกตาของ ชายหาดโขดหิน ควงัชีกี จดุตรงนีเ้ป็นทางเช่ือมตอ่ไปยงัภเูขา

ไปซองซานอิลจบูง และเป็นมมุทีส่ามารถมองเห็นภเูขาไฟลกูนีแ้บบเต็มๆ ถือเป็นววิที่สวยมาก และเมื่อ

เวลาน า้ลงจะมีโขดหิมโผลข่ึน้มาพรอ้มตะไครส่เีขียวสด ตดักบัน า้ทะเลท่ีใสมาก เป็นความงามที่แปลกตา 

ท าใหน้กัทอ่งเที่ยวอดใจไมไ่ดท้ีจ่ะตอ้งแวะถา่ยรูปก่อนเดินทางไปทอ่งเที่ยวซองซานอิลจบูงนั่นเอง  

จากนัน้เดินทางสูถ่นนช่ือดงัของเกาะเชจ ูสถานท่ีชมเทศกาลดอกคาโนลาหรอืดอกยแูช และซากรุะเกาหล ี

เพราะในฤดใูบไมผ้ลถินนสายนีจ้ะบานสะพรั่งไปดว้ยดอกยแูชและดอกซากรุะเกาหล ีตลอดเสน้ทาง ถนน

นกซาน เรยีงรายไปดว้ยตน้ซากรุะเกาหลสีชีมพอูอ่นเป็นฉากหลงั ตดักบัฉากหนา้เป็นทุง่ดอกยแูช ที่ปลกูอยู่

เรยีงรายตามถนน ยาวกวา่ 5 กิโลเมตร สง่กลิน่ออ่นๆ หอมฟุง้ไปทั่วเกาะ จนท าใหต้ดิอนัดบัเป็น 1 ใน 100 

ถนนท่ีสวยที่สดุในเกาหล ี 

หมายเหตุ : ถนนคาชีรีจะพาเดินทางไปชมในช่วงที่มีซากุระเท่าน้ัน ขอสงวนสิทธ์ิจัดโปรแกรม
ตามบริษัทเท่าน้ัน 

 

พาทา่นลิม้รสเมนพูเิศษ ซุปไก่ทะเลสวรรค ์ ที่ผสมผสานความเป็นทอ้งทะเลของเกาะเชจ ูเขา้กบัเรือ่งสขุภาพท่ีแข็งแรงนั่น

ก็คือซุปไก่นั่นเอง เมนนูีจ้ึงเปรยีบดงัเมนจูากสวรรคเ์ลยทีเดยีว สว่นประกอบหลกัๆ จะเป็นไก่ที่ตม้ดว้ยสมนุไพรจนเป่ือย 

และเพิ่มซีฟูด้ตามฤดกูาลเขา้ไป ท าใหน้ า้ซุปอรอ่ย หวาน กลมกลอ่มไมเ่หมือนใคร เสริฟทา่นพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และ

เครือ่งเคียงตา่งๆ เช่นกิมจิ สาหรา่ย หวัไชเทา้ 

ที่พกั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมทีพ่กั เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหล ี 

พาทา่นเขา้ชมและเลอืกซือ้ชดุเครือ่งนอนเพื่อสขุภาพอนัดบัหนึง่ของประเทศเกาหลใีต ้Sesa Living ที่ใชเ้สน้

ใยในการถกัทอถงึ 15400 เสน้ กนัไรฝุ่ นได1้00% มีการใชห้ยกในการท าเสน้ใย จงึมคีณุสมบตัใินเรือ่งของการ

บ าบดัขณะนอนหลบั ซึง่เนือ้ผา้จะมีสมัผสัที่นุม่ ลืน่ ไมม่ีเสียงดงัเมือ่ขยบัตวั และยงัปรบัอณุหภมูิที่คงที่ให้

รา่งกายขณะนอนหลบัพกัผอ่นอีกดว้ย และโชวรู์มแหง่นีส้ามารถคืนภาษีใหก้บันกัทอ่งเที่ยวอีกดว้ย 

 

พาทา่นไปถ่ายรูปกบัความสดใสของถนนสายรุง้บนเกาะเชจ ูเป็นถนนเลยีบชายทะเลดา้นเหนือของเกาะ เป็น

ไอเดียศิลปะท่ีดมีากๆ เพราะมีการทาสบีนแทง่หินที่เอาไวก้ัน้ชายทะเลแบบสลบัสแีนวสายรุง้ ยาวตลอด

เสน้ทาง ท าใหเ้กิดสสีนัท่ีดงึดดูใหใ้ครๆที่ผา่นไปมาตรงนีอ้ดไมไ่ด ้ท่ีจะแวะลงมาถ่ายรูปสรา้งสสีนั ไมว่า่จะเป็น

แอคชั่นทา่งนั่ง ทา่เดิน หรอืครเีอทแอคชั่นสนกุๆไดม้ากมาย 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      ศนูยแ์สดงชุดเครือ่งนอนSESA LIVING -ถนนสายรุง้เชจ ู - ซุปเปอรม์ารเ์กต็ ละลายเงินวอน –  
                                             ชายหาดอีโฮเทอ ู- รา้นค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปป้ิงในดาวน์ทาวน์ 

 



จากนัน้พาทา่นเดินทางสู ่Supermarket หรอืที่นกัทอ่งเที่ยวเรยีกกนัวา่ "ร้านละลายเงนิวอน" ที่น่ีมีขนม 

ของฝาก ของพืน้เมืองเกาหลทีี่ขึน้ช่ือ ใครๆมาตอ้งมตีิดไมต้ดิมือกลบัไป อาทิเช่น ขนมช่ือดงัตา่งๆ ชอ้คโกแลต

หลายหลายรสชาติ สาหรา่ยนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน เช่น กระทะ ตะเกียบ ถว้ย

ขา้ว ซอสปรุงรส วุน้เสน้ รวมถงึของฝากของที่ระลกึมใีหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมาย เหมือนเอาเงินวอนมาก

ละลายกนัอยา่งเพลดิเพลนิและไมต่อ้งกลวัวา่จะใสก่ระเป๋าไมพ่อ เพราะที่น่ีพรอ้มบรกิารบรรจกุลอ่งตาม

เง่ือนไขของรา้นดว้ย 

พาทา่นรบัประทานเมนทูอ้งถ่ินประจ าเกาะเชจู ชอ้ป-จกั-ปยอ-กกุ คือตม้ซุปซี่โครงหม ูสมยัก่อนเกาะเชจเูลีย้ง

หมแูทบจะทกุครวัเรอืน ซี่โครงของหมจูะถกูน ามาท าซุป ดว้ยน า้ซุ้ปที่ไมเ่หมือนใคร เพราะจะเป็นซุปขน้

เหนียวเลก็นอ้ย เพราะสตูรเฉพาะที่จะใสข่า้วเมมิลลงไปดว้ย จงึมรีสชาติที่เขม้ขน้ เนือ้หมจูะนุม่ รอ่นจาก

กระดกู ละมนุมากๆ เสรฟิทา่นพรอ้มขา้วสวย และเครือ่งเคียงตามฤดกูาล 

พาทา่นทอ่งเที่ยวชายหาดขึน้ช่ือบนเกาะเชจ ู"อีโฮเทอ"ู นอกจากความสวยงามของทอ้งทะเล คาเฟ่นา่รกัๆ

ตา่งๆแลว้ ยงัมีสญัลกัษณท์ีม่องลงมาจากเครือ่งบินจะเห็นทนัทีทีถ่ึงเกาะเชจ ูนั่นก็คือประภาคารรูปมา้สขีาว 

และสแีดง มา้ถือวา่เป็นสตัวป์ระจ าเกาะเชจ ูและใครๆทีม่าเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปและเชคอินกนัท่ีนีเ่สมอ 

 

 

พาทา่นชอ้ปป้ีงสนิค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE เครือ่งส  าอางคเ์กาหลแีละตา่งประเทศ สนิคา้แบรนดเ์นม ราคาถกู 

จากนัน้พาทกุทา่นเดินทางสูแ่หลง่ช้อปป้ิงในตัวเมืองแหง่เกาะเชจู มีโซนใตด้ิน และโซนวอคกิง้สตรที ซึง่ถือวา่เป็นแหลง่รวมสนิคา้ยอดฮิต ติดเท

รนด ์ไมว่า่จะเป็นแบรนดท์อ้งถ่ินเกาหล ีแบรนดส์ปอรต์กีฬาดงัๆ ทัง้แฟชั่นเสือ้ผา้ หมวก กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งส  าอางค ์และยงัมีสตรีทฟูด้ ขนม คา

เฟ่ตา่งๆอีกดว้ย  

ถึงเวลาอนัสมควรพาทกุทา่นเดินทางกลบัประเทศไทย โดยมเีจา้หนา้คอยดแูลขัน้ตอนการเชคอิน ตั๋วเครือ่งบิน และอ านวยความสะดวก เพื่อสง่ทุก

ทา่นกลบัดว้ยความสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 

22.35 – 02.00   น าทา่นเดินทางสู ่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ 7C2243 ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

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

เนื่องจากทางแลนดเ์กาหล ีไดร้บัแจง้เตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลใีต ้และจากสายการบิน เรือ่งผูแ้อบแฝงมาเป็น
นกัทอ่งเที่ยว แตไ่ปดว้ยวตัถปุระสงคอ์ื่น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้โปรแกรม JEJU ทางแลนดเ์กาหลจี าเป็นตอ้งเก็บคา่ประกนัเพื่อให้

ลกูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท / 350,000 won) หากลกูคา้เป็นนกัทอ่งเที่ยวจรงิๆ เดินทางทอ่งเที่ยวพรอ้มกรุป๊
และกลบัพรอ้มกรุป๊ตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนันีค้ืนเตม็จ านวน ดงันัน้จงึใครข่อความรว่มมือจากลกูคา้ปฎิบตัิตามเง่ือนไข

ดงักลา่ว 



 (ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนเงินประกนักรณีลกุคา้ไมผ่า่นกองตรวจคนเขา้เมือง หรอื กรมแรงงานทัง้ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ 
หากทา่นถกูเจา้หนา้ที่ตม.เกาหล ีกกัตวัไมใ่หเ้ดินทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กิดขึน้ในระหวา่งถกูกกัตวัและสง่ตวักลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผู้

ช  าระเองทัง้หมด 

 
 

 

อตัราค่าบริการ Gold Package Spring 4วนั2คืน 

พีเรียตเดินทาง 
ราคาโปรโมชัน่ 
(จ านวนจ ากดั) 

ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

เมษายน : 23-26, 24-27, 25-28 15,999 20,999 

4,000.- 

มีนาคม : 8-11 
เมษายน : 19-22, 22-25 

16,499 21,499 

มีนาคม : 1-4, 9-12, 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17 
เมษายน : 18-21, 20-23, 21-24, 26-29, 30-3 

16,999 21,999 

มีนาคม :15-18 17,499 22,499 

มีนาคม : 2-5, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24 
เมษายน : 16-19, 17-20, 27-30, 29-2 

17,999 22,999 

เมษายน : 2-5, 8-11, 9-12 18,999 23,999 

มีนาคม : 5-8, 28-31 
เมษายน : 1-4, 3-6 

19,499 24,499 

มีนาคม : 4-7, 29-1, 30-2, 31-3,  
เมษายน : 4-7, 10-13, 15-18, 28-1 

19,999 24,999 

มีนาคม : 22-25, 25-28 20,499 26,499 

มีนาคม : 6-9, 7-10, 26-29, 27-30 
เมษายน : 6-9, 7-10, 

20,999 25,999 

เมษายน : 5-8, 11-14, 14-17 21,999 26,999 

มีนาคม : 3-6, 23-26, 24-27 22,999 27,999 

เมษายน : 13-16 24,999 29,999 

เมษายน : 12-15 26,999 29,999 

ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 5,000.-      จอยกรุป๊ (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ือง) =6,000.- 

หมายเหต ุ: ราคาโปรโมชัน่มีจ านวนจ ากดั หากเตม็ตามจ านวน ราคาปรบัขึน้ตามล าดบั 



 
 
 

ข้อก าหนดและเงือ่นไข 

1. การส ารองทีน่ั่ง 

 สามารถจองดว้ยตนเองผา่นระบบ โดยเลอืกวนัเดินทาง จ านวนผูเ้ดินทาง ประเภทหอ้งพกัใหถ้กูตอ้ง 

 หลงัจากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะสง่ Invoice ใหท้า่น หากไมม่ีการช าระตามดิวเดท การจองจะถกูยกเลกิอตัิโนมตัิ และเมื่อจองใหมไ่มม่ีที่นั่ง หรอืราคา
ปรบัขึน้ จะไมส่ามารถใชข้อ้มลูการจองเดิมได ้

 การมดัจ า ช ารท่ีนั่งละ 5000 บาท และช าระสว่นท่ีเหลอื ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั หรอืตามดวิเดทของ Invoice (ส าหรบัราคาปกต)ิ 

 กรณีราคาโปรโมชั่นพิเศษ จองกอ่นเดินทางต ่ากวา่ 15 วนั ชว่งเทศกาล หยดุยาว ตอ้งช าระเต็มจ านวนเท่านัน้  
 ส าหรบักรุป๊เหมา ไมส่ามารถใชร้าคาโปรโมชั่นได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ที่ออกบคุกิง้ใหเ้ทา่นัน้ 

 หากไมช่ าระสว่นท่ีเหลอืตามก าหนด ท่ีนั่งจะถกูยกเลกิ และไมส่ามารถขอรฟัีนเงินมดัจ าคืนไดท้กุกรณี 

 หลงัจากช าระเงิน มดัจ า/ช าระเตม็จ านวน ทา่นตอ้งกรอกขอ้มลูผูเ้ดินทางเป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอรต์ดว้ยตนเองใหถ้กูตอ้ง หาก
ระบบออกตั๋วแลว้ การแกไ้ขจะมคีา่ใชจ้า่ยจากสายการบิน 

 การเดินทางเขา้เกาหล ีหากไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง ไมส่ามารถรฟัีนไดท้กุกรณี 

 ราคานีส้  าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ หากเป็นตา่งชาตมิีคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 3000 บาท และตอ้งท าตามเง่ือนไขการเขา้ประเทศเกาหลใีต ้

2. การยกเลิกการเดนิทาง 

 ยกเลกิการจองไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้100% ของยอดทีช่  าระแลว้ 

 ยกเลกิการจองไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้50% ของยอดทีช่  าระแลว้ 

 ยกเลกิการจองนอ้ยกวา่ 15 วนั กอ่นวนัเดินทาง ไมส่ามารถ Refund ได ้

 ยกเลกิจากเหตสุดุวิสยั เช่น ภยัธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ตห่กัคา่ใชจ้่ายตามจรงิ ๆ 

 ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเวน้ทต์า่งๆ ไมส่ามารถยกเลกิ/Refund ไดท้กุกรณี 

 ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไมส่ามารถยกเลกิ/เปลีย่นช่ือ/Refund ไดท้กุกรณี 

ราคานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบิน ตามที่ระบใุนรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่ม ี

 คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ / คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 

 คา่ที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวนคนืตามระบใุนโปรแกรม (หอ้งพกั2-3ทา่น) 
 คา่ที่พกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3ทา่น) *พกัเดี่ยวจะม ีSingle Charge 

 คา่รถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก.  
 คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทาง น าทา่นทอ่งเที่ยวตลอดรายการในตา่งประเทศ (ขอสงวนสทิธ์ิหวัหนา้ทวัรไ์มบิ่นขึน้ไปพรอ้มกรุป๊ทวัร)์ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ราคานีไ้ม่รวม 

 คา่วซีา่ส  าหรบัพาสปอรต์ ตา่งดา้ว (ผูเ้ดินทางตอ้งยื่นดว้ยตนเองเทา่นัน้) 

 ค่าบริการ (Service Charge) 1,200 บาท  
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกินจากสายการบินก าหนด (15-20กก) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่มินิบารโ์รงแรม, คา่ซกัรดี, คา่อาหารและเครือ่งดืม่นอกเหนือรายการทวัร ์



 คา่รถ คา่เดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่ก าหนดเทา่นัน้ หากขึน้ไมท่นัตอ้งรบัผิดชอบคา่เดินทางตามคณะดว้ยตนเอง) 
 คา่อาหารตามหลกัศาสนาที่นอกเหนือรายการทวัร ์(ลกูคา้ตอ้งเตรยีมมาเอง) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 
 คา่ปรบั หรอืคา่ธรรมเนียมหากไมส่ามารถผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 

 คา่ตรวจโควิดทกุที่ หากมีทา่นช าระเอง 

1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 หากผูเ้ดินทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหล ีไมส่ามารถ Refund ไดท้กุกรณี 

 เพื่อเป็นการคดักรองตามค าขอความรว่มมือจากแลนดเ์กาหล ีที่ถกูตกัเตือนจากกองตรวจคนเขา้เมอืงเกาหลใีตเ้รือ่งผูแ้อบแฝงมาเป็น
นกัทอ่งเที่ยว แตไ่ดห้ลบหนีไปดว้ยจดุประสงคอ์ื่น เช่นไปท างาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุม่ตรวจและเก็บเงินประกนัการเดนิทางวา่ผู้
เดินทางตอ้งไปทอ่งเที่ยวพรอ้มคณะและเดินทางกลบัประเทศไทยพรอ้มคณะเท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท หรอื 350,000 วอน หากผู้
เดินทางไป-กลบัถกูตอ้งตามเง่ือนไข จะไดร้บัเงินประกนัคืนเตม็จ านวนทนัที แตห่ากผูเ้ดินทางผิดตอ่เง่ือนไข หรอืไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง 
ทัง้ไทย-เกาหล ีจะถกูรบิเงินประกนัเต็มจ านวนเพื่อน ามาช าระคา่ปรบั คา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้ ดงันัน้ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

 หากผูเ้ดินทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลใีต ้บรษัิทไมม่ีอ  านาจใดๆ หรอืสว่นเก่ียวขอ้งใดๆ ผูเ้ดินทางตอ้งจดัการเอกสารสว่นตวั 
เที่ยวบิน และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆที่เกิดขึน้เองทัง้หมด 

2. หมายเหตุ 
กรุณาอา่นและท าความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอยีดก่อนท าการจองทุกคร้ัง 

1. หนงัสอืเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน (หากหนงัสอืเดินทางเหลอืนอ้ยกวา่ 6 เดอืนท าใหไ้มส่ามารถเดินทางได ้อยู่
นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทและไมส่ามารถ Refund คา่ทวัรไ์ด)้ 

2. การเดินทางตอ้งมีผูเ้ดินทาง ขัน้ต ่า 20 ทา่น (ผูใ้หญ่) หากจ านวนไมค่รบจะถกูยกเลกิ และแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนั สามารถ 
Refundไดเ้ต็มจ านวน ส าหรบักรุป๊เหมา ไมส่ามารถใชร้าคาโปรโมชั่นได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ที่ออกบคุกิง้ใหเ้ทา่นัน้ 

3. บรษัิทมีสทิธ์ิในการ ปรบัเปลีย่นเที่ยวบิน เสน้ทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเที่ยว ไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

4. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะ
คา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 

6. ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอุบตัิเหตทุี่เกิดจาก ความประมาทของตวั
นกัทอ่งเที่ยวเอง 

7. ตั๋วเครือ่งบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไมว่า่จากเหตใุดๆ ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงวนั/ช่ือ หรอื
ยกเลกิคืนเงินได ้

8. ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ 
และโรคระบาด หรอืกรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธ การเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอืเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 

9. คา่เดินทางภายในประเทศไทย อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิท ไมส่ามารถน ามาเรยีกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

10. ขอสงวนสทิธ์ิหอ้งพกัส าหรบัผูท่ี้ไมเ่ดินทาง ไมส่ามารถ Refund หรือใหผู้อ่ื้นใชส้ทิธ์ิแทนไดท้กุกรณี 

11. หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึง่บรษัิทไมส่ามารถการนัตี ท าไดเ้พยีงรเีควสใหไ้ดเ้ทา่นัน้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็น
ผูจ้ดัการให ้



12. มคัคเุทศก ์พนกังาน หวัหนา้ทวัร ์ไมม่ีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษัิททัง้สิน้ เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษัิทฯ
ก ากบัเทา่นัน้ 

13. ทางคณะทวัรไ์มม่ีอ  านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมือง และทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเครือ่งลง
ประมาณ 1 ชั่วโมง หากทา่นไมม่าแสดงตนถือวา่สละสทิธ์ิในการรว่มเดินทาง หากทา่นลา่ชา้ในการผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง ตอ้งรบัผิดชอบ
การเดินทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่ใชจ้่าย หรอืรฟัีนคา่ทวัร/์คา่อาหารท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มกบัทางทวัรท์กุกรณี 

14. หากทา่นมีความประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์อ่งเที่ยว ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบั 5,000 บาทตอ่วนั เพื่อรกัษาตั๋วขากลบั มิเช่นนัน้
ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิยกเลกิการเดนิทางทนัที และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคืนไดภ้ายหลงั 

15. ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามที่โปรแกรมก าหนด ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบัรา้นละ 3,000 บาท เพื่อความเป็นระบบ และ
ถกูตอ้งตามเง่ือนไขทอ่งเทีย่วที่ทา่นไดซ้ือ้มา 

เมื่อท่านตกลงจองช าระเงินไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯจะถือว่าท่านไดย้ินยอม และยอมรบั
ในขอ้ก าหนด เง่ือนไข และขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 


