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โปรแกรมการเดนิทาง 

ไรช่าเขยีวโอซลุล็อค – แหลมซงอคัซาน - แหลมหัวมงักร ยงมอร ี- วดัซนับงั โพมนุซา 

ศนูยน์ ้ามนัสนเข็มแดง - น่ังรถไฟเทีย่ว ECOLAND - หมูบ่า้นวัฒนธรรมซองอบึ  - ภเูขาไฟซองซาน อลิจลุบง  

แหลมซอพจโีกจ ี- วัดชอนวงัซา - ศนูยแ์สดงชดุเครือ่งนอนSESA LIVING - ซปุเปอรม์ารเ์กต็ ละลายเงนิวอน  

ชายหาดอโีฮเทอ ู- รา้นคา้ปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงในดาวนท์าวน ์

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 - แหลมหวัมงักร ยงมอร ี- วดัซนับงั โพมนุซา 

พาท่านเดนิทางถงึสนามบนิเชจูอนิเตอรเ์นชั่นแนลแอรพ์อรต์ หลังจากผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

รับกระเป๋าทีส่ายพาน ออกมาพบกบัผูน้ าทัวรเ์พือ่ท าการยนืยนัตัวตนการเขา้รว่มทัวร ์และเตรยีมตัว

บรเิวณจดุนัดพบเพือ่ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มกนั 

พาทา่นรับประทานเมนูขึน้ชือ่ประจ าเกาะเชจ ูJeon Bok Juk หรอืโจก๊หอยเป๋าฮือ้ (มือ้ที ่1) ที่

โดง่ดังแบบใครทีม่าเทีย่วเชจตูอ้งลองมาลิม้รสใหไ้ด ้และทีส่ าคัญนอกจากความอรอ่ยของตัวขา้ว

โจ๊กทีถ่กูปรงุเป็นพเิศษแลว้ ยงัมหีอยเป๋าฮือ้จากทอ้งทะเลเกาะเชจ ูมาเป็นชิน้พอดคี าแบบน่า

รับประทานมากๆ เมนูนีบ้อกเลยวา่นอกจากอรอ่ยแลว้ยงัไดป้ระโยชน ์เพิม่ก าลังวังชาอกีดว้ย 

พาทา่นเดนิทางสู ่ไรช่าเขยีวโอซุลล็อค ขึน้ชือ่ทีส่ดุแหง่เกาะเชจ ูO'Sulloc ซึง่จะแบง่เป็นโซนไร่

ชากลางแจง้ และโซนพพิธิภัณฑท์ีม่กีารจัดแสดงเรือ่งราวของชา รา้นคาเฟ่ และรา้นขายของฝาก 

ซึง่ท่านสามารถเยีย่มชมไดทุ้กๆโซน เกาะเชจเูป็นดนิแดนทีไ่ดรั้บของขวัญจากธรรมชาต ิปลูกชา

เขียวไดคุ้ณภาพสูง ผสมผสานกับนวัตกรรมสมัยใหม่ จนท าใหช้าที่นี่ส่งออกไปขายทั่วโลก 

นักทอ่งเทีย่วทัง้เกาหลแีละตา่งชาตมิกัมจีดุมุง่หมายทีจ่ะมาลิม้รสความอรอ่ยของชาทีม่รีสชาตเิป็น

เอกลักษณ์ถงึแหล่งผลติ โดยเฉพาะไอศรมีชาเขยีว เคก้โรล เครือ่งดื่มชาเขยีวทัง้รอ้นและเย็น 

รับประกนัความฟินไปตามๆกนั สว่นใครทีเ่นน้การชมววิถา่ยรปู สวยทกุมมุจนกดชตัเตอรรั์วๆแน่นอน 

ไมว่า่จะเป็นโซนไรช่า หรอืขึน้ไปจดุชมววิดา้นบนสดุของพพิธิภณัฑ ์ก็จะเห็นความยิง่ใหญอ่ลังการ

ของไรช่าทีน่ี ่

พาท่านเดนิทางสู่ ซองอคัซาน(SONG AK SAN) หรอืทีเ่รยีกกันว่า “แหลมซองอัคซาน” เป็น

ภเูขามแีหลมทอดยาวออกสูท่อ้งทะเล พรอ้มประวติศิาสตรเ์กีย่วกับสงครามในสมยัอดตี ทีม่กีารให ้

ชาวบา้นเกาะเชจมูาเจาะอโุมงคเ์พือ่เก็บยทุโธปกรณ์ตา่งๆ ปัจจบุนัยงัเป็นอโุมงคบ์า้ง บางอนัก็ถล่ม

ลงมาแลว้ แตด่ว้ยความสวยงามของบรเิวณนี้ จงึถกูเลอืกใหเ้ป็นฉากถา่ยท าซรียีส์ดุฮติทีด่ังทั่วโลก 

“แดจังกมึ” น่ันเอง เมือ่มาเทีย่วทีน่ีแ่นะน าใหล้งไปถา่ยรปูบรเิวณทา่เรอืทีม่หีนิรปูทรงแปลกตา และ

ชายหาดหนิทรายทีม่สีดี าสนทิ จนหลายคนเรยีกทะเลบรเิวณนีว้า่ ทะเลสดี า และทีพ่ลาดไมไ่ดต้อ้ง

ไปอดุหนุน อาหารทะเลทีง่มขึน้มาสดๆ อาท ิหอยเป๋าฮือ้ ปลงิทะเล โดยชาวบา้นกลุม่หญงิประดา

น ้า หรอื แฮนยอ ถัาโชคดกี็อาจจะไดเ้ห็นการด าทะเลของป้าๆบรเิวณนัน้ดว้ย 

พาท่านเทีย่วชมความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิแหลมหวัมงักร ยงมอร ี ทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัว

ของเกาะเชจู ก็คอืแหลมโขดหนิทีม่ลีวดลายเป็นแนวยาวสลับซบัซอ้นกนั แบบสวยงาม ไมเ่หมอืน

ใคร และทีแ่ห่งนี้ตามจนิตนาการของคนสมัยกอ่นมองว่ามคีวามเหมอืนกับมังกรทีก่ าลังจะกระโจน

ลงน ้าทะเล จงึตัง้ชือ่ว่า "ยงมอร"ี ที่แปลว่าหัวมังกรน่ันเอง และนอกจากท่านจะไดช้มความสวย

ของโขดหินแลว้ ยังมีพิพิธภัณฑ์ เรือที่บอกเล่าเรื่องราวของ Hendrick Hamel เป็นชาว 

Netherlands ทีม่าตดิอยูเ่กาะเชจ ูเมือ่ไดก้ลับไป จงึไดเ้ขยีนหนังสอืบนัทกึความประทับใจทีม่ขีอง

เกาะเชจน่ัูนเอง 

จากนั้นพาท่านแวะเยีย่มชม และนมัสการพระใหญ่ ณ วดัซนับงัโพมุนซา วัดแห่งนี้ตัง้อยู่บน

เขาซนับงัหันหนา้ออกสูท่ะเล ภายในวัดประดษิฐานพระพุทธรปูองคใ์หญ่สทีองถอืถว้ยโอสถ ผูค้น

นยิมมาขอพรเรือ่งของสุขภาพ และความร ่ารวยเงนิทอง โดยนิยมท าบุญดว้ยการถวายขา้วสาร 

เทยีน พรอ้มทัง้การหมุนระฆังทองค ารอบฐานองคพ์ระเพื่อความเป็นศริมิงคลอกีดว้ย ซึง่มคีวาม

ศักดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลือ่มใสของชาวบา้นบนเกาะเชจูมายาวนาน นอกจากนัน้รูปปั้นพระแมก่วนอมิ

ซึง่หันหนา้ออกสู่ทะเล ยังเป็นอกีหนึง่ศรัทธาของผูท้ีนั่บถอื นยิมน าน ้าบรสิุทธม์าถวาย เพือ่ความ

อดุมสมบรูณ์ของชวีติ ไมใ่ชแ่ค่ชาวพุทธเทา่นัน้ทีน่ยิมมาเยีย่มชมทีว่ัดแห่งนี ้เพราะความสงบ และ

ววิทวิทัศนท์ีส่วยงาม มองเห็นทอ้งทะเลแบบพาโนรามา่ จงึกลายเป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีต่อ้งมาเยอืน

สกัครัง้เมือ่มาเทีย่วเกาะเชจ ู

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู เทจ ียงันยอม คัลบี ้(มือ้ที ่2) อาหารเกาหลแีบบป้ิงยา่งทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหล ี

เป็นการน าเนื้อหมูสว่นซีโ่ครงมาหมักกับเครือ่งปรุงจนเนื้อนุ่ม เสริฟ์ใหท้่านไดย้่างสดๆ รอ้นๆ ร่วม

รับประทานดว้ยกัน วธิีการทานใหไ้ดอ้รรสรส ตอ้งตัดหมูเป็นชิน้ๆ น าผักสด กระเทียม กมิจ ิและ

เครือ่งเคยีงต่างๆ มาหอ่รวมกนั รับประทานค าโตๆแบบสไตลค์นเกาหล ีหรอืทานกับขา้วสวยรอ้นๆทีเ่รามเีสริฟ

ใหไ้มอ่ัน้ก็ไดเ้ชน่กนั 

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



วนัทีส่าม  ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง - น ัง่รถไฟเทีย่ว ECOLAND - -หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอบึ  - ภเูขาไฟ 

  ซองซาน อลิจลุบง – แหลมซอพจโีกจ ี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรมทีพั่ก (มือ้ที ่3) เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหล ีใหท้่านเลอืกรับประทานใน

หอ้งอาหารที ่สะอาด บรรยากาศด ีพรอ้มออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตอ่ 

จากนัน้พาท่านไปรูจั้กกับ สมุนไพรที่มชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหลีใต ้Red Pine Oil หรอื น า้มนัสนเข็ม

แดง ตามต าหรับยาโบราณสมยัราชวงศโ์ชซอน ทีถ่กูบนัทกึไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษร ปัจจบุนัไดน้ ามาสกดัดว้ย

วธิทีีท่ันสมยัดงึสรรพคณุทีด่ทีีส่ดุออกมาในรปูแบบทีท่านไดง้่าย และบ ารงุสขุภาพไดด้ทีีส่ดุ น ้ามนัสนเข็มแดง

มสีรรพคณุชว่ยในการท าความสะอาดระบบหลอดเลอืด เคลยีรห์ลอดเลอืดทีอ่ดุตัน ลดคลอเลสเตอรอล ความ

ดัน เบาหวาน ป้องกันเสน้เลอืด ตบี แตก ตัน อกีทัง้ยังชว่ยใหก้ารผ่อนคลาย หลับสนทิมากขึน้ ผวิพรรณดูมี

สขุภาพด ีรับประทานเป็นประจ า รา่งกายแข็งแรงขึน้ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

พาท่านน ัง่รถไฟ ECOLAND เทีย่วชมธรรมชาต ิสดูอากาศบรสิทุธิ ์และร่วมกจิกรรมตามสถานีต่างๆ ดา้น

ในถูกสรา้งอยูท่่ามกลางผนืป่าขนาดใหญ่ แบง่ออกเป็นหลายหลากโซน ไมว่า่จะเป็นทะเลสาป ทีส่ามารถเดนิ

ชมววิบนสะพานไม ้แต่ละฤดูจะมดีอกไม ้และพันธุไ์มต้่างๆออกสลับกันใหท้่านไดม้าเชคอนิกันไดต้ลอดทัง้ปี

เลย เดอืนธ.ค. - ม.ค. ฤดูหนาวจัด หมิะตก และดอกคามลิเลยีบาน เดอืนก.พ.-เม.ย ทุ่งดอกยูแชกต และมี

ซากรุะบานตอนปลายเดอืนมนีา เดอืนพ.ค-ก.ค. ชมทวิลปิ ดอกไฮเดรนเยยี และลาเวนเดอร ์เดอืนส.ค.-ก.ย. 

ดอกSunpatein บาน ทุง่หญา้เขยีวชอุม่ เดอืนต.ค.-พ.ย. ทุง่หญา้สชีมพพูงิคม์ลูลี ่และดอกหญา้ออกแซ 

พาท่านรับประทานเมนูทอ้งถิน่ประจ าเกาะเชจู ชอ้ป-จัก-ปยอ-กุก คือตม้ซุป

ซีโ่ครงหมู (มือ้ที4่)สมัยกอ่นเกาะเชจูเลีย้งหมูแทบจะทุกครัวเรอืน ซีโ่ครงของ

หมูจะถูกน ามาท าซุป ดว้ยน า้ซุ้ปที่ไม่เหมอืนใคร เพราะจะเป็นซปุขน้เหนียว

เล็กนอ้ย เพราะสตูรเฉพาะทีจ่ะใสข่า้วเมมลิลงไปดว้ย จงึมรีสชาตทิีเ่ขม้ขน้ เนื้อ

หมจูะนุ่ม ร่อนจากกระดูก ละมนุมากๆ เสรฟิท่านพรอ้มขา้วสวย และเครือ่งเคยีง

ตามฤดกูาล 

จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บา้นวฒันธรรม "ซองอบึ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) เป็นหมู่บา้น

โบราณอายมุากกว่า 300 ปี ทีย่ังมผีูค้นอาศัยอยู่จรงิ เมือ่ไปถงึจะมชีาวบา้นมา

ตอ้นรับและพาเราเดนิชมวถิชีวีติต่างๆ ในหมู่บา้น พรอ้มถ่ายทอดเรือ่งราวของ

คนทีน่ีใ่หฟั้งแบบสนุกสนาน เราจะไดรู้จ้ักรูปปั้นเทพพระเจา้ ทอลฮารุบัง ทีม่อียู่

ทั่วเกาะ บา้นทีส่รา้งจากกอ้นหนิทัง้หลัง แหล่งน ้าจดืทีห่ายากมาก อาชพีหลัก

ของชาวเกาะ ความไมเ่ท่าเทยีมของหญงิชายในอดตี สัตวเ์ลีย้งประจ าเกาะ ไห

หรอืโอง่โบราณทีไ่ดม้ไีวห้มกักมิจ ิเหมอืนทีอ่ ืน่ๆ และทีพ่ลาดไมไ่ดส้นิคา้ Otop 

ของหมูบ่า้นทีม่มีาชา้นาน เป็นทีเ่ลือ่งชือ่ว่ามาเกาะเชจูตอ้งมาชมิ และชอ้ปสัก

ครัง้ น่ันก็คอืผลติภัณฑแ์คลเซยีมธรรมชาตจิากกระดูกมา้ และน ้าหมักเบอรร์ีป่่า 

แบล็คราสเบอรี ่หรอืทีเ่รยีกนัวา่ Omija (โอมจิา) ถา้ไดด้ืม่จะสดชืน่มากๆ 

จากนั้นน าท่ านชม ภู เขาไฟซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN 

ILCHULBONG ) หรือที่ถูกขนานนามว่า “Sunrise Peak” มีอายุกว่า 

5000 ปี ที่นี่เป็นจุดชมพระอาทติยข์ึน้ที่สวยทีสุ่ด จงึเป็นสถานทีโ่ด่งดังที่

ผูค้นมาขอพรและชมพระอาทติยข์ึน้ ป็นสถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วจากทั่วทุก

มมุโลกอยากมาสัมผัส จงึถูกยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยใ์หมท่าง



ธรรมชาต ิภเูขาไฟลูกนีส้งบลงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตท่ิง้ความสมบรูณ์และสวยงามเอาไว ้โดยรปูทรงทีก่ลมขนาด

ใหญ่เสน้ผ่านศูนยก์ลางประมาณ 600 เมตร มรีอยหยักมองแลว้ลักษณะเหมอืนทรงมงกุฏเลย และเป็นการ

เชือ่มโยงกบัเกาะเชจแูบบธรรมชาต ิดว้ยธารลาวา ปัจจบุนัจงึสามารถไปเทีย่วจดุนีด้ว้ยรถยนต ์และใครทีอ่ยาก

ไดบ้รรยากาศปากปล่องภเูขาไฟ พรอ้มชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม ตอ้งเอาชนะใจตัวเองดว้ยการเดนิขึน้ไปพชิติ

ถงึยอดปากปลอ่ง ความสงูจากระดับน ้าทะเล 182 เมตรเทา่นัน้ 

จากนัน้พาทา่นเดนิทางสูแ่หลมซอฟจโีกจ ีหนึง่สถานทีเ่ทีย่วยอดฮติบนเกาะเชจ ูทีม่คีวามสวยงามจนเป็นจุด

ทีซ่รียีเ์กาหลนียิมมาถ่ายท ามากทีส่ดุ กจิกรรมน่าสนใจของจุดนี้มเียอะมาก เชน่การเดนิไปเยีย่มชมปลายสุด

ของแหลมทีจ่ะมปีระภาคารสขีาวตัง้เด่นสวยงาม มโีขดหนิคู่ทีเ่รยีกกันว่า หนิตาหนิยาย ระว่างทางก็จะมบีา้น

หลังนงึทีส่มัยอดตีเคยเป็ยโบสถเ์กา่ ปัจจุบันถูกปรับเปลีย่นเป็นความน่ารักใหผู้ค้นมาถ่ายรูปกัน เสน้ทางเดนิ

โคง้ซา้ยโคง้ขวา สวยงามมาก และอกีกจิกรรมเด็ดคอืตอ้งมาชมิปลาหมกึสดทีช่าวบา้นเอาไปตากลมจนแหง้ 

และน ามายา่งบนหนิภเูขาไฟน่ันเอง กลิน่จะหอม และรสชาตหิวาน อรอ่ย สดมากๆ ถอืเป็นของกนิทีม่าแลว้ไม่

กนิถอืวา่ไมถ่งึเลยทเีดยีว 

พาทา่นลิม้รสเมนูพเิศษ ซปุไกท่ะเลสวรรค ์(มือ้ที ่5) ทีผ่สมผสานความเป็น

ทอ้งทะเลของเกาะเชจู เขา้กับเรือ่งสขุภาพทีแ่ข็งแรงน่ันก็คอืซปุไกน่ั่นเอง 

เมนูนีจ้งึเปรยีบดังเมนูจากสวรรคเ์ลยทเีดยีว สว่นประกอบหลักๆ จะเป็นไกท่ี่

ตม้ดว้ยสมุนไพรจนเป่ือย และเพิ่มซีฟู้ ดตามฤดูกาลเขา้ไป ท าใหน้ ้าซุป

อร่อย หวาน กลมกล่อมไมเ่หมอืนใคร เสริฟท่านพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และ

เครือ่งเคยีงตา่งๆ เชน่กมิจ ิสาหรา่ย หัวไชเทา้ 

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

 

วนัทีส่ ี ่  ชอนวงัซา - ศนูยแ์สดงชุดเครือ่งนอนSESA LIVING - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ละลายเงนิวอน  

  ชายหาดอโีฮเทอ ู- รา้นคา้ปลอดภาษ ีLOTTE DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงในดาวนท์าวน ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรมทีพั่ก (มือ้ที ่6) เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหล ีใหท้่านเลอืกรับประทานใน

หอ้งอาหารที ่สะอาด บรรยากาศด ีพรอ้มออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตอ่ 

พาท่านเขา้ในชมวดัป่า "ชอนวงัซา" เป็นวัดทีส่วยงามทีอ่ยูก่ลางหุบเขา 99

ยอด ของเทอืกเขาฮัลลาซาน ซึง่สายมตูอ้งหา้ม พลาดเพราะวัดแห่งนี้ตอ้งมา

ขอพรเรื่องเงินทอง และความกา้วหนา้ในเรื่องหนา้ที่การงาน วัดนี้ถูกขึ้น

ทะเบยีนเเป็นวัดเกา่แกแ่ละศกัดิส์ทิธิม์ากแหง่นงึในเกาหล ีอกีทัง้ยงัมตีน้ก าเนดิ

น ้าแรศ่กัดิส์ทิธิท์ีค่นสมยักอ่นใชด้มืกนิเพือ่เป็นสริมิงคลใหต้นเองอกีดว้ย 

พาท่านเขา้ชมและเลอืกซือ้ชดุเครือ่งนอนเพือ่สุขภาพอันดับหนึง่ของประเทศ

เกาหลใีต ้Sesa Living ทีใ่ชเ้สน้ใยในการถักทอถงึ 15400 เสน้ กันไรฝุ่ นได ้

100% มกีารใชห้ยกในการท าเสน้ใย จงึมคีณุสมบตัใินเรือ่งของการบ าบดัขณะ

นอนหลับ ซึง่เนื้อผา้จะมสีัมผัสทีนุ่่ม ลืน่ ไม่มเีสยีงดังเมือ่ขยับตัว และยังปรับ

อุณหภูมทิี่คงที่ใหร้่างกายขณะนอนหลับพักผ่อนอีกดว้ย และโชว์รูมแห่งนี้

สามารถคนืภาษีใหก้บันักทอ่งเทีย่วอกีดว้ย 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่Supermarket หรอืทีนั่กท่องเทีย่วเรยีกกันว่า "รา้น

ละลายเงนิวอน" ที่นี่มขีนม ของฝาก ของพื้นเมอืงเกาหลีที่ข ึน้ชือ่ ใครๆมา

ตอ้งมตีดิไมต้ดิมอืกลับไป อาทเิชน่ ขนมชือ่ดังต่างๆ ชอ้คโกแลตหลายหลาย

รสชาต ิสาหร่ายนานาชนดิ รามยอน กมิจ ิรวมไปถงึของใชใ้นครัวเรอืน เช่น 

กระทะ ตะเกยีบ ถว้ยขา้ว ซอสปรุงรส วุน้เสน้ รวมถงึของฝากของทีร่ะลกึมใีห ้

ท่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย เหมอืนเอาเงนิวอนมากละลายกันอยา่งเพลดิเพลนิ

และไม่ตอ้งกลัวว่าจะใส่กระเป๋าไม่พอ เพราะที่นี่พรอ้มบรกิารบรรจุกล่องตาม

เงือ่นไขของรา้นดว้ย 

พาท่านรับประทานเมนู แม-อุน-ทแวจี-คัลบี-้จมิ หรอื ซโีครงหมูตุ๋นซอสแดง 

(มือ้ที ่7) เมนูนี้ถกูปากคนไทยแน่นอน เพราะซอสแดงหรอืน ้าซปุจะมรีสชาตทิี่

เขม้ขน้ เผ็ดเล็กนอ้ย และซมึเขา้สู่เนื้อหมู ทีเ่ป็นส่วนซีโ่คง ทีตุ่๋นจนนุ่ม ละมุน



ลิน้มากๆ เสริฟคูก่บัขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งตา่งๆ เชน่ กมิจ ิสาหรา่ย หัวไชเทา้ หรอื ผักตามฤดกูาล 

พาท่านท่องเที่ยวชายหาดขึน้ชือ่บนเกาะเชจู "อโีฮเทอู" นอกจากความ

สวยงามของทอ้งทะเล คาเฟ่น่ารักๆตา่งๆแลว้ ยังมสีัญลักษณ์ทีม่องลงมาจาก

เครือ่งบนิจะเห็นทันททีีถ่งึเกาะเชจู น่ันก็คอืประภาคารรูปมา้สขีาว และสแีดง 

มา้ถอืว่าเป็นสัตวป์ระจ าเกาะเชจู และใครๆที่มาเที่ยวก็นยิมมาถ่ายรูปและเช

คอนิกนัทีน่ีเ่สมอ 

พาทา่นชอ้ปป้ีงสนิคา้ปลอดภาษ ีLOTTE DUTY FREE เครือ่งส าอางค์

เกาหลแีละตา่งประเทศ สนิคา้แบรนดเ์นม ราคาถกู 

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปป้ิงในตวัเมอืงแห่ง

เกาะเชจู มีโซนใตด้ิน และโซนวอคกิ้งสตรีท ซึง่ถือว่าเป็น

แหล่งรวมสนิคา้ยอดฮติ ตดิเทรนด ์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ทอ้งถิน่

เกาหล ีแบรนดส์ปอรต์กฬีาดังๆ ทัง้แฟชัน่เสือ้ผา้ หมวก กระเป๋า 

รองเทา้ เครือ่งส าอางค ์และยังมสีตรทีฟู้ด ขนม คาเฟ่ต่างๆอกี

ดว้ย  

ถงึเวลาอนัสมควรพาทกุทา่นเดนิทางกลับประเทศไทย โดยมเีจา้หนา้คอยดูแลขัน้ตอน

การเชคอนิ ตั๋วเครือ่งบนิ และอ านวยความสะดวก เพือ่ส่งทุกท่านกลับดว้ยความสวัสดิ

ภาพ และความประทับใจ 

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

สวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

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

 

อตัราคา่บรกิาร 

พเีรยีตเดนิทาง 

ราคา
โปรโมช ัน่ 
(จ านวน
จ ากดั) 

ราคาปกต ิ พกัเดีย่วเพิม่ 

สงิหาคม :  2-5 ,7-10, 8-11 12,999 15,999 

4,000.- 

สงิหาคม :  3-6 , 6-9 13,499 16,499 

สงิหาคม :  1-4,4-7 ,5-8 , 14-17, 15-18, 16-19, 21-24 
22-25, 23-26, 28-31, 29-1ก.ย., 30-2 ก.ย. 
กนัยายน : 4-7, 5-8, 6-9, 11-14, 12-15, 13-16, 18-21 
19-22, 20-23 

13,999 16,999 

สงิหาคม :  9-13 ,13-16 ,17-20 ,20-23 ,24-27 ,27-30 ,31-3 ก.ย. 
กนัยายน : 3-6, 7-10, 10-13, 14-17 ,17-20 ,21-24 

14,499 17,499 

สงิหาคม :   12-15, 18-21, 19-22, 25-28, 26-29, 27-30 
กนัยายน :  1-4, 2-5, 8-11, 9-12, 15-18, 16-19, 22-25 
23-26 

14,999 17,999 

สงิหาคม :  10-13 15,999 18,999 

สงิหาคม :  11-14 17,999 20,999 

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



เนือ่งจากทางแลนดเ์กาหล ีไดรั้บแจง้เตอืนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้และจากสายการบนิ เรือ่งผู ้
แอบแฝงมาเป็นนักทอ่งเทีย่ว แตไ่ปดว้ยวตัถปุระสงคอ์ืน่ เชน่ ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดังนัน้โปรแกรม JEJU ทางแลนด์
เกาหลจี าเป็นตอ้งเก็บคา่ประกนัเพือ่ใหลู้กคา้ไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ เป็นจ านวนเงนิ (10,000 บาท หรอื 300,000 วอน) 
หากลกูคา้เป็นนักทอ่งเทีย่วจรงิๆ เดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มกรุ๊ปและกลับพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรับเงนิ

ประกนันีค้นืเต็มจ านวน ดังนัน้จงึใครข่อความรว่มมอืจากลกูคา้ปฏบิตัติามเงือ่นไขดังกลา่ว  (ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิประกนักรณี
ลกุคา้ไมผ่า่นกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื กรมแรงงานทัง้ทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ 

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 าระทีน่ั่งละ 5,000 บาท และช าระสว่นทีเ่หลอื กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน หรอืตามดลีเดทของ 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 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) 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 
 

 คา่ธรรมเนยีมทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 1,000 บาท หรอื 35,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทรปิ 
 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว (ผูเ้ดนิทางตอ้งยืน่ดว้ยตนเองเทา่นัน้) 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด  
 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 
 เพือ่เป็นการคัดกรองตามค าขอความร่วมมอืจากแลนดเ์กาหล ีทีถ่กูตักเตอืนจากกองตรวจคนเขา้เมอืงเกาหลใีตเ้รือ่งผู ้

แอบแฝงมาเป็นนักท่องเทีย่ว แต่ไดห้ลบหนีไปดว้ยจุดประสงคอ์ืน่ เชน่ไปท างาน แรงงานผดิกฏหมาย จงึจะมกีารสุ่ม
ตรวจและเก็บเงนิประกนัการเดนิทางวา่ผูเ้ดนิทางตอ้งไปทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะและเดนิทางกลับประเทศไทยพรอ้มคณะ
เท่านัน้ เป็นจ านวนเงนิ 10,000 บาท หรอื 300,000 วอน หากผูเ้ดนิทางไป-กลับถูกตอ้งตามเงือ่นไข จะไดรั้บเงนิ
ประกนัคนืเต็มจ านวนทันท ีแตห่ากผูเ้ดนิทางผดิตอ่เงือ่นไข หรอืไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทย-เกาหล ีจะถกูรบิ
เงนิประกนัเต็มจ านวน ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืไดท้กุกรณี 

 หากผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงเกาหลใีต ้บรษัิทไม่มอี านาจใดๆ หรอืส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ ผูเ้ดนิทางตอ้ง
จัดการเอกสารสว่นตัว เทีย่วบนิ และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีเ่กดิขึน้เองทัง้หมด 

2. หมายเหต ุ
กรณุาอา่นและท าความเขา้ใจขอ้ตกลงดา้นลา่งโดยละเอยีดกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 
 

1. หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน (หากหนังสอืเดนิทางเหลอืนอ้ยกวา่ 6 เดอืนท าใหไ้ม่

สามารถเดนิทางได ้อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทและไมส่ามารถ Refund คา่ทัวรไ์ด)้ 

2. การเดนิทางตอ้งมผีูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) หากจ านวนไมค่รบจะถูกยกเลกิ และแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 5 วัน สามารถ Refundไดเ้ต็มจ านวน ส าหรบักรุป๊เหมา ไมส่ามารถใชร้าคาโปรโมช ัน่ได ้ตอ้งให้

เจา้หนา้ทีอ่อกบคุกิง้ใหเ้ทา่น ัน้ 

3. บรษัิทมสีทิธิใ์นการ ปรับเปลีย่นเทีย่วบนิ เสน้ทางบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว ไดต้ามความ

เหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

4. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด

กอ่นออก เดนิทางแลว้ 

6. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิ

จาก ความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลับ ไมว่่าจากเหตใุดๆ ไมส่ามารถ

เปลีย่นแปลงวัน/ชือ่ หรอืยกเลกิคนืเงนิได ้

8. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่จลาจล ภัยธรรมชาต ิและโรคระบาด หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจ

คนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

9. คา่เดนิทางภายในประเทศไทย อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท และการเปลีย่นแปลงจากเหตสุดุวสิัยดัง

ขอ้ดา้นบน ก็อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ เชน่กนั ไมส่ามารถน ามาเรยีกรอ้งคนืไดท้กุกรณี 

10. ขอสงวนสทิธิห์อ้งพักส าหรับผูท้ีไ่มเ่ดนิทาง ไมส่ามารถ Refund หรอืใหผู้อ้ ืน่ใชส้ทิธิแ์ทนไดท้กุกรณี 

11. หอ้งพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึง่บรษัิทไม่สามารถการันต ีท าไดเ้พยีงรเีควสใหไ้ด ้

เทา่นัน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดการให ้

12. มัคคุเทศก ์พนักงาน หัวหนา้ทัวร ์ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิททัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

13. ทางคณะทัวรไ์มม่อี านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมอืง และทางคณะทัวรจ์ะออกเดนิทางจากสนามบนิ

หลังเวลาเครือ่งลงประมาณ 1 ชัว่โมง หากทา่นไมม่าแสดงตนถอืวา่สละสทิธิใ์นการรว่มเดนิทาง หากทา่นลา่ชา้ใน

การผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ตอ้งรับผดิชอบการเดนิทางตามมารวมกับคณะดว้ยตนเอง โดยไมส่ามารถเรยีกรอ้ง

คา่ใชจ้า่ย หรอืรฟัีนคา่ทัวร/์คา่อาหารทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มกบัทางทัวรท์กุกรณี 

14. หากท่านมคีวามประสงคจ์ะขอแยกตัวจากคณะทัวรท์่องเที่ยว ตอ้งยนิยอมใหท้างแลนดป์รับ 5,000 บาทต่อวัน 

เพือ่รักษาตั๋วขากลับ มเิชน่นัน้ถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทางทันท ีและไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืไดภ้ายหลัง 

15. ถา้ลูกคา้มคีวามประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ตอ้งยนิยอมใหท้างแลนดป์รับรา้นละ 3,000 บาท 

เพือ่ความเป็นระบบ และถกูตอ้งตามเงือ่นไขทอ่งเทีย่วทีท่า่นไดซ้ือ้มา 

 

เมือ่ทา่นตกลงจองช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้นิยอม 

และยอมรบัในขอ้ก าหนด เงือ่นไข และขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด 


