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โปรแกรมการเดนิทาง 

ไร่ชาเขียวโอซุลลอ็ค –สวนส้มไร้เมลด็- วดัซนับงั โพมนุซา - คามิลเลยี ฮิลล์ สวนดอกไม้ 

ศนูย์น า้มนัสนเข็มแดง - นัง่รถไฟเที่ยว ECOLAND -หมูบ้่านวฒันธรรมซองอบึ  -ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง – แหลมซอพจีโกจี 

วดัชอนวงัซา - ศนูย์แสดงชดุเคร่ืองนอนSESA LIVING - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน – ชายหาดอีโฮเทอ ู

ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิง้ในดาวน์ทาวน์ 

 

 

 

 

จดุนดัพบแรกสนามบินสวุรรณภมูิ เป็นสนามบินนานาชาติประจ าประเทศไทย เวลานดั

หมาย : 23:30 เที่ยวบิน : 7C2244 

เที่ยวบินออกเดินทางจากสนามบนินานาชาติสวุรรณภมูิ เวลา : 02.25-09.55 เที่ยวบิน : 

7C2244 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6ชัว่โมง 

 

 

พาทา่นเดินทางถึงสนามบินเชจอูนิเตอร์เนชัน่แนลแอร์พอร์ต หลงัจากผา่นดา่นตรวจคน

เข้าเมือง รับกระเป๋าที่สายพาน ออกมาพบกบัผู้น าทวัร์เพือ่ท าการยืนยนัตวัตนการเข้า

ร่วมทวัร์ และเตรียมตวับริเวณจดุนดัพบเพื่อออกเดินทางทอ่งเที่ยวพร้อมกนั 

 

 

พาทา่นรับประทานเมนขูึน้ช่ือประจ าเกาะเชจ ูJeon Bok Juk หรือโจ๊กหอยเป๋าฮือ้ (มือ้ที่ 1) ที่

โดง่ดงัแบบใครที่มาเทีย่วเชจตู้องลองมาลิม้รสให้ได้ และที่ส าคญันอกจากความอร่อยของตวั

ข้าวโจ๊กที่ถกูปรุงเป็นพิเศษแล้ว ยงัมีหอยเป๋าฮือ้จากท้องทะเลเกาะเชจ ูมาเป็นชิน้พอดีค าแบบ

นา่รับประทานมากๆ เมนนูีบ้อกเลยวา่นอกจากอร่อยแล้วยงัได้ประโยชน์ เพิ่มก าลงัวงัชาอีกด้วย 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      ไรช่าเขียวโอซุลลอ็ค – แหลมซงอคัซาน - วดัซนับงั โพมุนซา - คามิลเลีย ฮิลล ์สวนดอกไม ้
 



พาทา่นเดินทางสู ่ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค ขึน้ช่ือที่สดุแหง่เกาะเชจ ูO'Sulloc ซึง่จะ

แบง่เป็นโซนไร่ชากลางแจ้ง และโซนพิพิธภณัฑ์ที่มีการจดัแสดงเร่ืองราวของชา ร้านคาเฟ่ 

และร้านขายของฝาก ซึง่ทา่นสามารถเยี่ยมชมได้ทกุๆโซน เกาะเชจเูป็นดินแดนที่ได้รับ

ของขวญัจากธรรมชาติ ปลกูชาเขียวได้คณุภาพสงู ผสมผสานกบันวตักรรมสมยัใหม ่จน

ท าให้ชาที่น่ีสง่ออกไปขายทัว่โลก นกัทอ่งเที่ยวทัง้เกาหลแีละตา่งชาติมกัมีจดุมุง่หมายที่

จะมาลิม้รสความอร่อยของชาทีม่ีรสชาตเิป็นเอกลกัษณ์ถงึแหลง่ผลติ โดยเฉพาะไอศรีม

ชาเขียว เค้กโรล เคร่ืองดื่มชาเขียวทัง้ร้อนและเย็น รับประกนัความฟินไปตามๆกนั สว่น

ใครที่เน้นการชมววิถ่ายรูป สวยทกุมมุจนกดชตัเตอร์รัวๆแนน่อน ไมว่า่จะเป็นโซนไร่ชา 

หรือขึน้ไปจดุชมวิวด้านบนสดุของพิพิธภณัฑ์ ก็จะเห็นความยิ่งใหญ่อลงัการของไร่ชาที่น่ี 

จากนัน้พาทา่นเยี่ยมชม สวนส้มไร้เมล็ด (Orange Farm) อีกหนึง่สิง่โดง่ดงั และมี

ช่ือเสยีงไปทัว่โลกคือ ส้ม ที่ปลกูบนเกาะเชจ ูด้วยความพเิศษ รสชาติที่อร่อยเป็น

เอกลกัษณ์ ปลอดสารเคมี และดกมาก ผู้คนที่ผา่นไปผา่นมา ต้องมองเหลยีวหลงักนัเลย

ทีเดียว ชาวบ้านบนเกาะเชจไูด้ปลกูกนัเยอะมากขึน้ หลงัจากเป็นที่ต้องการมากขึน้ ท าให้

สร้างรายได้ เลีย้งครอบครัว และเศรษฐกิจบนเกาะทีด่ีขึน้ เอกลกัษณ์ของส้มบนเกาะเชจ ู

คือไร้เมลด็ รสชาตกิลมกลอ่ม วิตามินซีสงู ปัจจบุนัหลายๆสวนส้ม ได้เปิดให้นกัทอ่งเทีย่ว

เข้าไปถา่ยรูป และได้ลองชิมส้มสดๆ จากต้น จากสวน ถือเป็นอีกกิจกรรมยอดฮิต เมื่อมา

เยือนเกาะเชจ ูช่วงฤดกูาลส้มเลยทีเดียว 1ปีม1ีครัง้ คือชว่งหน้าหนาวเทา่นัน้ 

จากนัน้พาทา่นแวะเยี่ยมชม และนมสัการพระใหญ่ ณ วัดซนับังโพมุนซา วดัแหง่นีต้ัง้อยู่

บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสูท่ะเล ภายในวดัประดษิฐานพระพทุธรูปองค์ใหญ่สทีองถือถ้วย

โอสถ ผู้คนนิยมมาขอพรเร่ืองของสขุภาพ และความร ่ารวยเงินทอง โดยนิยมท าบญุด้วย

การถวายข้าวสาร เทียน พร้อมทัง้การหมนุระฆงัทองค ารอบฐานองค์พระเพื่อความเป็นศิริ

มงคลอีกด้วย ซึง่มีความศกัดิ์สทิธ์ิและเป็นท่ีเลือ่มใสของชาวบ้านบนเกาะเชจมูายาวนาน 

นอกจากนัน้รูปปัน้พระแมก่วนอิมซึง่หนัหน้าออกสูท่ะเล ยงัเป็นอีกหนึ่งศรัทธาของผู้ที่นบั

ถือ นิยมน าน า้บริสทุธ์มาถวาย เพื่อความอดุมสมบรูณ์ของชีวิต ไมใ่ช่แคช่าวพทุธเทา่นัน้ท่ี

นิยมมาเยีย่มชมที่วดัแหง่นี ้เพราะความสงบ และววิทิวทศัน์ที่สวยงาม มองเห็นท้องทะเล

แบบพาโนรามา่ จึงกลายเป็นอกีหนึง่สถานท่ีที่ต้องมาเยือนสกัครัง้เมื่อมาเที่ยวเกาะเชจ ู



จากนัน้พาทา่นเยี่ยมชม คามิลเลีย ฮิลล์ สวน

ดอกไม้แหง่ความรักและการพกัผอ่น (Camellia 

Hill The Forest of love and healing) เร่ิม

จากการปลกูต้นคามิลเลยีที่ออกดอกในช่วงฤดู

หนาว ด้วยความรักในดอกไม้จึงปรับเปลีย่นที่น่ี

เป็นสวนดอกไม้ที่สามารถทอ่งเที่ยวได้ทัง้ 4 

ฤดกูาล ท าให้นกัทอ่งเทีย่วได้ความรู้สกึวา่ สถานท่ีเดยีวกนัแตไ่ด้ความแตกตา่ง มาเทา่ไหร่ก็ไมม่เีบือ่เลยทีเดยีว ด้านในมีการ

แบง่โซนจดัสรรพืน้ท่ีได้ดีมาก ไมซ่บัซ้อน สามารถเดินเท่ียว ถ่ายรูป สดูอากาศบริสทุธ์ิได้สบาย ๆมาก ฤดหูนาว (Winter 

Season) ทีแ่หง่นีจ้ะเบน่บานไปด้วยดอกคามิลเลยี หลากหลายสายพนัธ์ สสีนัสวยๆ สลบัเรียงรายกนั พร้อมมมุที่ถา่ยรูป

มากมาย ฤดใูบไม้ผล ิ(Spring Season) แนน่อนวา่ชว่งที่ทกุคนรอคอย Cherry Blossom หรือซากรุกะนัน่เอง ที่น่ีก็มใีห้ได้มา

ชมเช่นกนั ฤดรู้อน (Summer Season) ชว่งนีส้วยไฮไลท์เช่นกนั เป็นช่วงที่ดอกไฮเดรนเยียเบง่บาน เป็นพุม่ใหญ่ หลากส ีเยอะ

มากจนใครๆต้องมาให้ได้เชียว ฤดใูบไม้ร่วง (Autumn Season) ไฮไลท์ของฤดกูาลนีค้ือ ทุง่หญ้าสชีมพพูิงค์มลูี ่Pink Muhly 

เป็นอะไรท่ีทกุคนรอคอย 1ปี1ครัง้กบั ต้นหญ้าทีเ่ป็นสชีมพโูดยธรรมชาติ สวย หวาน นา่รักมาก 

พร้อมเสริฟด้วยเมน ูเทจี ยงันยอม คลับี ้(มือ้ที่ 2) อาหารเกาหลแีบบปิง้ยา่งที่มีช่ือเสยีงของเกาหล ี

เป็นการน าเนือ้หมสูว่นซี่โครงมาหมกักบัเคร่ืองปรุงจนเนือ้นุม่ เสร์ิฟให้ทา่นได้ยา่งสดๆ ร้อนๆ ร่วม

รับประทานด้วยกนั วิธีการทานให้ได้อรรสรส ต้องตดัหมเูป็นชิน้ๆ น าผกัสด กระเทียม กิมจิ และ

เคร่ืองเคียงตา่งๆ มาหอ่รวมกนั รับประทานค าโตๆแบบสไตล์คนเกาหล ีหรือทานกบัข้าวสวยร้อนๆท่ี

เรามเีสริฟให้ไมอ่ัน้ก็ได้เช่นกนั 

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

 

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที่ 3) เป็นสไตล์บฟุเฟ่ต์แบบฉบบัเกาหล ีให้ทา่นเลอืกรับประทานในห้องอาหารที่ 

สะอาด บรรยากาศดี พร้อมออกเดินทางทอ่งเที่ยวตอ่ 

จากนัน้พาทา่นไปรู้จกักบั สมนุไพรที่มีช่ือเสยีงของประเทศเกาหลใีต้ Red Pine Oil หรือ 

น า้มันสนเข็มแดง ตามต าหรับยาโบราณสมยัราชวงศ์โชซอน ทีถ่กูบนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ปัจจบุนัได้น ามาสกดัด้วยวิธีที่ทนัสมยัดงึสรรพคณุที่ดีที่สดุออกมาในรูปแบบท่ีทานได้งา่ย และบ ารุง

สขุภาพได้ดีที่สดุ น า้มนัสนเขม็แดงมีสรรพคณุช่วยในการท าความสะอาดระบบหลอดเลอืด เคลียร์

หลอดเลอืดที่อดุตนั ลดคลอเลสเตอรอล ความดนั เบาหวาน ป้องกนัเส้นเลอืด ตีบ แตก ตนั อีกทัง้

ยงัชว่ยให้การผอ่นคลาย หลบัสนิทมากขึน้ ผิวพรรณดมูีสขุภาพดี รับประทานเป็นประจ า ร่างกายแข็งแรงขึน้ตามล าดบั 

วนัท่ีสามของการเดินทาง      ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง - นัง่รถไฟเท่ียว ECOLAND - ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง – แหลมซอพจีโกจี 
 



พาทา่นน่ังรถไฟ ECOLAND เที่ยวชมธรรมชาติ สดูอากาศบริสทุธ์ิ และร่วมกิจกรรมตามสถานีตา่งๆ ด้านในถกูสร้างอยู่

ทา่มกลางผืนป่าขนาดใหญ่ แบง่ออกเป็นหลายหลาก

โซน ไมว่า่จะเป็นทะเลสาป ที่สามารถเดินชมววิบน

สะพานไม้ แตล่ะฤดจูะมีดอกไม้ และพนัธุ์ไม้ตา่งๆออก

สลบักนัให้ทา่นได้มาเชคอินกนัได้ตลอดทัง้ปีเลย เดือน

ธ.ค. - ม.ค. ฤดหูนาวจดั หิมะตก และดอกคามิลเลยี

บาน เดือนก.พ.-เม.ย ทุง่ดอกยแูชกต และมซีากรุะบาน

ตอนปลายเดือนมีนา เดือนพ.ค-ก.ค. ชมทิวลปิ ดอกไฮ

เดรนเยยี และลาเวนเดอร์ เดือนส.ค.-ก.ย. ดอก

Sunpatein บาน ทุง่หญ้าเขียวชอุม่ เดือนต.ค.-พ.ย. ทุง่หญ้าสชีมพพูิงค์มลูลี ่และดอกหญ้าออกแซ 

 

 

พาทา่นรับประทานเมนทู้องถ่ินประจ าเกาะเชจ ูช้อป-จกั-ปยอ-กกุ คือต้มซุปซี่โครงหม ู(มือ้ที4่)

สมยัก่อนเกาะเชจเูลีย้งหมแูทบจะทกุครัวเรือน ซี่โครงของหมจูะถกูน ามาท าซุป ด้วยน า้ซุ้ปที่ไม่

เหมือนใคร เพราะจะเป็นซุปข้นเหนียวเลก็น้อย เพราะสตูรเฉพาะที่จะใสข้่าวเมมิลลงไปด้วย จงึมี

รสชาติที่เข้มข้น เนือ้หมจูะนุม่ ร่อนจากกระดกู ละมนุมากๆ เสริฟทา่นพร้อมข้าวสวย และเคร่ืองเคยีงตามฤดกูาล 

จากนัน้พาทา่นเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) เป็นหมูบ้่านโบราณอายมุากกวา่ 300 

ปี ท่ียงัมีผู้คนอาศยัอยูจ่ริง เมื่อไปถึงจะมีชาวบ้านมาต้อนรับและพาเราเดินชมวถีิชีวิตตา่งๆ 

ในหมูบ้่าน พร้อมถ่ายทอดเร่ืองราวของคนที่น่ีให้ฟังแบบสนกุสนาน เราจะได้รู้จกัรูปปัน้เทพ

พระเจ้า ทอลฮารุบงั ท่ีมีอยูท่ัว่เกาะ บ้านท่ีสร้างจากก้อนหินทัง้หลงั แหลง่น า้จืดที่หายากมาก 

อาชีพหลกัของชาวเกาะ ความไมเ่ทา่เทียมของหญิงชายในอดตี สตัว์เลีย้งประจ าเกาะ ไหหรือ

โอง่โบราณที่ได้มีไว้หมกักิมจิ เหมอืนท่ีอื่นๆ และที่พลาดไมไ่ด้สนิค้า Otop ของหมูบ้่านท่ีมมีา

ช้านาน เป็นท่ีเลือ่งช่ือวา่มาเกาะเชจตู้องมาชิม และช้อปสกัครัง้ นัน่ก็คือผลติภณัฑ์แคลเซียม

ธรรมชาติจากกระดกูม้า และน า้หมกัเบอร์ร่ีป่า แบลค็ราสเบอร่ี หรือที่เรียกนัวา่ Omija (โอมจิา) ถ้าได้ดื่มจะสดช่ืนมากๆ 

จากนัน้น าทา่นชม ภเูขาไฟซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรือที่ถกูขนานนามวา่ “Sunrise Peak” มี

อายกุวา่ 5000 ปี ที่น่ีเป็นจดุชมพระอาทิตย์ขึน้ท่ีสวยที่สดุ จงึเป็นสถานท่ีโดง่ดงัที่ผู้คนมา

ขอพรและชมพระอาทติย์ขึน้ ป็นสถานท่ีที่นกัทอ่งเที่ยวจากทัว่ทกุมมุโลกอยากมาสมัผสั จึง

ถกูยกยอ่งให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ใหมท่างธรรมชาติ ภเูขาไฟลกูนีส้งบลงเป็นท่ี

เรียบร้อย แตท่ิง้ความสมบรูณ์และสวยงามเอาไว้ โดยรูปทรงที่กลมขนาดใหญ่เส้นผา่น



ศนูย์กลางประมาณ 600 เมตร มรีอยหยกัมองแล้วลกัษณะเหมือนทรงมงกฏุเลย และเป็นการเช่ือมโยงกบัเกาะเชจแูบบ

ธรรมชาติ ด้วยธารลาวา ปัจจบุนัจึงสามารถไปเทีย่วจดุนีด้้วยรถยนต์ และใครที่อยากได้บรรยากาศปากปลอ่งภเูขาไฟ พร้อมชม

วิวทวิทศัน์ที่สวยงาม ต้องเอาชนะใจตวัเองด้วยการเดินขึน้ไปพิชิตถึงยอดปากปลอ่ง ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 182 เมตร

เทา่นัน้ 

จากนัน้พาทา่นเดินทางสูแ่หลมซอฟจีโกจี หนึง่สถานท่ีเที่ยวยอดฮิตบนเกาะเชจ ูท่ีมีความ

สวยงามจนเป็นจดุทีซ่ีรีย์เกาหลนียิมมาถ่ายท ามากที่สดุ กิจกรรมนา่สนใจของจดุนีม้ีเยอะ

มาก เช่นการเดินไปเยี่ยมชมปลายสดุของแหลมทีจ่ะมีประภาคารสขีาวตัง้เดน่สวยงาม มีโขด

หินคูท่ี่เรียกกนัวา่ หินตาหินยาย ระวา่งทางก็จะมีบ้านหลงันงึที่สมยัอดีตเคยเป็ยโบสถ์เกา่ 

ปัจจบุนัถกูปรับเปลีย่นเป็นความนา่รักให้ผู้คนมาถา่ยรูปกนั เส้นทางเดินโค้งซ้ายโค้งขวา 

สวยงามมาก และอีกกิจกรรมเดด็คือต้องมาชิมปลาหมกึสดทีช่าวบ้านเอาไปตากลมจนแห้ง 

และน ามายา่งบนหินภเูขาไฟนัน่เอง กลิน่จะหอม และรสชาติหวาน อร่อย สดมากๆ ถือเป็น

ของกินท่ีมาแล้วไมกิ่นถือวา่ไมถ่งึเลยทีเดยีว 

พาทา่นลิม้รสเมนพูเิศษ ซุปไก่ทะเลสวรรค์ (มือ้ที่ 5) ที่ผสมผสานความเป็นท้องทะเลของเกาะเชจ ูเข้ากบั

เร่ืองสขุภาพท่ีแขง็แรงนัน่ก็คือซุปไก่นัน่เอง เมนนูีจ้ึงเปรียบดงัเมนจูากสวรรค์เลยทีเดยีว สว่นประกอบ

หลกัๆ จะเป็นไก่ที่ต้มด้วยสมนุไพรจนเป่ือย และเพิม่ซีฟู้ ดตามฤดกูาลเข้าไป ท าให้น า้ซุปอร่อย หวาน กลม

กลอ่มไมเ่หมือนใคร เสริฟทา่นพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคียงตา่งๆ เช่นกิมจิ สาหร่าย หวัไชเท้า 

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

 

 

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที่ 6) เป็นสไตล์บฟุเฟ่ต์แบบฉบบัเกาหล ีให้ทา่นเลอืกรับประทานในห้องอาหารที่ 

สะอาด บรรยากาศดี พร้อมออกเดินทางทอ่งเที่ยวตอ่ 

พาทา่นเข้าในชมวัดป่า "ชอนวังซา" เป็นวดัที่สวยงามที่อยูก่ลางหบุเขา 99ยอด ของ

เทือกเขาฮลัลาซาน ซึง่สายมตู้องห้าม พลาดเพราะวดัแหง่นีต้้องมาขอพรเร่ืองเงินทอง 

และความก้าวหน้าในเร่ืองหน้าทีก่ารงาน วดันีถ้กูขึน้ทะเบียนเเป็นวดัเก่าแก่และ

ศกัดิ์สทิธ์ิมากแหง่นงึในเกาหล ีอีกทัง้ยงัมีต้นก าเนิดน า้แร่ศกัดิ์สทิธ์ิท่ีคนสมยัก่อนใช้ดื

มกินเพื่อเป็นสริิมงคลให้ตนเองอกีด้วย 

วนัท่ีสามของการเดินทาง      วดัชอนวงัซา - ศนูยแ์สดงชุดเครือ่งนอนSESA LIVING - ซุปเปอรม์ารเ์กต็ ละลายเงินวอน – 
                                                ชายหาดอีโฮเทอ ู- รา้นค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปป้ิงในดาวน์ทาวน์ 

 



พาทา่นเข้าชมและเลอืกซือ้ชดุเคร่ืองนอนเพื่อสขุภาพอนัดบัหนึง่ของประเทศเกาหลใีต้ Sesa Living ที่ใช้เส้นใยในการถกัทอถึง 

15400 เส้น กนัไรฝุ่ นได้100% มกีารใช้หยกในการท าเส้นใย จงึมคีณุสมบตัิในเร่ืองของการบ าบดัขณะนอนหลบั ซึง่เนือ้ผ้าจะมี

สมัผสัที่นุม่ ลืน่ ไมม่ีเสยีงดงัเมื่อขยบัตวั และยงัปรับอณุหภมูิที่คงที่ให้ร่างกายขณะนอนหลบัพกัผอ่นอีกด้วย และโชว์รูมแหง่นี ้

สามารถคืนภาษีให้กบันกัทอ่งเทีย่วอีกด้วย 

จากนัน้พาทา่นเดินทางสู ่Supermarket หรือที่นกัทอ่งเที่ยวเรียกกนัวา่ "ร้านละลายเงนิวอน" ที่น่ีมีขนม ของฝาก ของ

พืน้เมืองเกาหลทีี่ขึน้ช่ือ ใครๆมาต้องมตีิดไม้ตดิมือกลบัไป อาทิเชน่ ขนมช่ือดงัตา่งๆ 

ช้อคโกแลตหลายหลายรสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใช้ใน

ครัวเรือน เช่น กระทะ ตะเกียบ ถ้วยข้าว ซอสปรุงรส วุ้นเส้น รวมถงึของฝากของที่

ระลกึมีให้ทา่นได้เลอืกซือ้มากมาย เหมือนเอาเงินวอนมากละลายกนัอยา่ง

เพลดิเพลนิและไมต้่องกลวัวา่จะใสก่ระเป๋าไมพ่อ เพราะที่น่ีพร้อมบริการบรรจกุลอ่ง

ตามเง่ือนไขของร้านด้วย 

พาทา่นรับประทานเมน ูแม-อนุ-ทแวจี-คลับี-้จิม หรือ ซีโครงหมตูุน๋ซอสแดง (มือ้ที่ 7) 

เมนนูีถ้กูปากคนไทยแนน่อน เพราะซอสแดงหรือน า้ซุปจะมีรสชาตทิี่เข้มข้น เผ็ด

เลก็น้อย และซมึเข้าสูเ่นือ้หม ูท่ีเป็นสว่นซี่โคง ที่ตุน๋จนนุม่ ละมนุลิน้มากๆ เสริฟคู่

กบัข้าวสวยร้อนๆ และเคร่ืองตา่งๆ เช่น กิมจิ สาหร่าย หวัไชเท้า หรือ ผกัตามฤดกูาล 

 

พาทา่นทอ่งเที่ยวชายหาดขึน้ช่ือบนเกาะเชจ ู"อโีฮเทอู" นอกจากความสวยงามของ

ท้องทะเล คาเฟ่นา่รักๆตา่งๆแล้ว ยงัมีสญัลกัษณ์ที่มองลงมาจากเคร่ืองบินจะเห็นทนัที

ที่ถึงเกาะเชจ ูนัน่ก็คือประภาคารรูปม้าสขีาว และสแีดง ม้าถือวา่เป็นสตัว์ประจ าเกาะเช

จ ูและใครๆที่มาเทีย่วก็นิยมมาถา่ยรูปและเชคอินกนัท่ีนีเ่สมอ 

 

 

พาทา่นช้อปปีง้สนิค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE เคร่ืองส าอางค์เกาหลแีละตา่งประเทศ สนิค้าแบรนด์เนม ราคาถกู 



จากนัน้พาทกุทา่นเดินทางสูแ่หลง่ช้อปป้ิงในตัวเมืองแห่งเกาะเชจู มีโซนใต้ดิน และโซนวอคกิง้สตรีท ซึง่ถือวา่เป็นแหลง่รวม

สนิค้ายอดฮิต ติดเทรนด์ ไมว่า่จะเป็นแบรนด์ท้องถ่ินเกาหล ีแบรนด์สปอร์ตกีฬาดงัๆ ทัง้แฟชัน่เสือ้ผ้า หมวก กระเป๋า รองเท้า 

เคร่ืองส าอางค์ และยงัมีสตรีทฟู้ ด ขนม คาเฟ่ตา่งๆอีกด้วย  

ถึงเวลาอนัสมควรพาทกุทา่นเดินทางกลบัประเทศไทย โดยมเีจ้าหน้าคอยดแูลขัน้ตอนการเชคอิน ตัว๋เคร่ืองบิน และอ านวย

ความสะดวก เพื่อสง่ทกุทา่นกลบัด้วยความสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 

21:45  - 01:25   น าทา่นเดินทางสู ่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ 7C2243 ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

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

 

เนื่องจากทางแลนด์เกาหล ีได้รับแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลใีต้ และจากสายการบิน เร่ืองผู้แอบ
แฝงมาเป็นนกัทอ่งเที่ยว แตไ่ปด้วยวตัถปุระสงค์อื่น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้โปรแกรม JEJU ทางแลนด์เกาหลี
จ าเป็นต้องเก็บคา่ประกนัเพื่อให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเทา่นัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเป็น
นกัทอ่งเที่ยวจริงๆ เดินทางทอ่งเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลบัพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรับเงินประกนันีค้ืนเต็ม

จ านวน ดงันัน้จงึใคร่ขอความร่วมมือจากลกูค้าปฎิบตัิตามเง่ือนไขดงักลา่ว 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 
ราคาโปรโมชัน่ 
(จ านวนจ ากดั) 

ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

พฤศจิกายน :   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. 
ธนัวาคม :  5-8, 6-9 

14,999 17,999 

4,000.- 

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

15,499 18,499 

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

15,999 18,999 

ธันวาคม : 8-11 16,999 19,999 

ธนัวาคม : 1-4 17,999 20,999 

ธันวาคม :  9-12 18,999 21,999 

ธันวาคม :  2-5 19,999 22,999 

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



 (ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนเงินประกนักรณีลกุค้าไมผ่า่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้) 
หากทา่นถกูเจ้าหน้าที่ตม.เกาหล ีกกัตวัไมใ่ห้เดินทางเข้าประเทศ คา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้ในระหวา่งถกูกกัตวัและสง่ตวักลบัประเทศไทย

ลกูค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทัง้หมด 

 
 

ข้อก าหนดและเง่ือนไข 

1. การส ารองที่ น่ัง 

• สามารถจองด้วยตนเองผา่นระบบ โดยเลอืกวนัเดินทาง จ านวนผู้ เดินทาง ประเภทห้องพกัให้ถกูต้อง 

• หลงัจากนัน้เจ้าหน้าทีจ่ะสง่ Invoice ให้ทา่น หากไมม่ีการช าระตามดิวเดท การจองจะถกูยกเลกิอตัิโนมตัิ และเมื่อจองใหม่
ไมม่ีที่นัง่ หรือราคาปรับขึน้ จะไมส่ามารถใช้ข้อมลูการจองเดิมได้ 

• การมดัจ า ช ารท่ีนัง่ละ 5000 บาท และช าระสว่นท่ีเหลอื ก่อนเดินทางอยา่งน้อย 15 วนั หรือตามดวิเดทของ Invoice 

• กรณีราคาโปรโมชัน่พิเศษ จองกอ่นเดินทางต า่กวา่ 15 วนั ชว่งเทศกาล หยดุยาว ต้องช าระเต็มจ านวนเทา่นัน้  
• หากไมช่ าระสว่นท่ีเหลอืตามก าหนด ท่ีนัง่จะถกูยกเลกิ และไมส่ามารถขอรีฟันเงินมดัจ าคืนได้ทกุกรณี 

• หลงัจากช าระเงิน มดัจ า/ช าระเตม็จ านวน ทา่นต้องกรอกข้อมลูผู้ เดินทางเป็นภาษาองักฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตด้วย
ตนเองให้ถกูต้อง หากระบบออกตัว๋แล้ว การแก้ไขจะมีคา่ใช้จา่ยจากสายการบิน 

• การเดินทางเข้าเกาหล ีหากไมผ่า่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง ไมส่ามารถรีฟันได้ทกุกรณี 

• ราคานีส้ าหรับพาสปอร์ตไทยเทา่นัน้ หากเป็นตา่งชาตมิีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม 3000 บาท และต้องท าตามเง่ือนไขการเข้าประเทศ
เกาหลใีต้ 

2. การยกเลกิการเดนิทาง 

• ยกเลกิการจองไมน้่อยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดทีช่ าระแล้ว 

• ยกเลกิการจองไมน้่อยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดทีช่ าระแล้ว 

• ยกเลกิการจองน้อยกวา่ 15 วนั กอ่นวนัเดินทาง ไมส่ามารถ Refund ได้ 

• ยกเลกิจากเหตสุดุวิสยั เช่น ภยัธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้แตห่กัคา่ใช้จ่ายตามจริง ๆ 

• ราคาโปรโมชัน่/แคมเปญ/อีเว้นท์ตา่งๆ ไมส่ามารถยกเลกิ/Refund ได้ทกุกรณี 

• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไมส่ามารถยกเลกิ/เปลีย่นช่ือ/Refund ได้ทกุกรณี 

ราคานีร้วม 

• คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามที่ระบใุนรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ 

• คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี 
• คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ / คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 

• คา่ที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวนคนืตามระบใุนโปรแกรม (ห้องพกั2-3ทา่น) 
• คา่ที่พกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัห้องละ 2-3ทา่น) 
• คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก.  
• คา่หวัหน้าทวัร์ผู้ช านาญเส้นทาง น าทา่นทอ่งเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ (ขอสงวนสทิธ์ิหวัหน้าทวัร์ไมบ่ินขึน้ไป

พร้อมกรุ๊ปทวัร์) 



• คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 

ราคานีไ้มร่วม 

 

• คา่ธรรมเนียมทิปคนขบัรถและมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 1,000 บาท หรือ 35,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทริป 

• คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ต ตา่งด้าว (ผู้ เดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเทา่นัน้) 
• คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกินจากสายการบินก าหนด (15-20กก) 
• คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่มินิบาร์โรงแรม, คา่ซกัรีด, คา่อาหารและเคร่ืองดืม่นอกเหนือรายการทวัร์ 

• คา่รถ คา่เดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่ก าหนดเทา่นัน้ หากขึน้ไมท่นัต้องรับผิดชอบคา่เดินทางตาม
คณะด้วยตนเอง) 

• คา่อาหารตามหลกัศาสนาที่นอกเหนือรายการทวัร์ (ลกูค้าต้องเตรียมมาเอง) 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
• คา่ปรับ หรือคา่ธรรมเนียมหากไมส่ามารถผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมอืง 

 

1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืง 

• หากผู้ เดินทางไมผ่า่นการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหล ีไมส่ามารถ Refund ได้ทกุกรณี 

• เพื่อเป็นการคดักรองตามค าขอความร่วมมือจากแลนด์เกาหล ีท่ีถกูตกัเตือนจากกองตรวจคนเข้าเมอืงเกาหลใีต้เร่ือง
ผู้แอบแฝงมาเป็นนกัทอ่งเที่ยว แตไ่ด้หลบหนีไปด้วยจดุประสงค์อืน่ เช่นไปท างาน แรงงานผิดกฏหมาย จงึจะมีการ
สุม่ตรวจและเก็บเงินประกนัการเดินทางวา่ผู้ เดินทางต้องไปทอ่งเทีย่วพร้อมคณะและเดินทางกลบัประเทศไทยพร้อม
คณะเทา่นัน้ เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท หรือ 300,000 วอน หากผู้เดินทางไป-กลบัถกูต้องตามเง่ือนไข จะได้รับเงิน
ประกนัคืนเตม็จ านวนทนัที แตห่ากผู้ เดินทางผิดตอ่เง่ือนไข หรือไมผ่า่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทย-เกาหล ีจะถกู
ริบเงินประกนัเต็มจ านวน ไมส่ามารถเรียกร้องคืนได้ทกุกรณี 

• หากผู้ เดินทางไมผ่า่นการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลใีต้ บริษัทไมม่ีอ านาจใดๆ หรือสว่นเก่ียวข้องใดๆ ผู้ เดินทางต้อง
จดัการเอกสารสว่นตวั เที่ยวบิน และคา่ใช้จา่ยตา่งๆที่เกิดขึน้เองทัง้หมด 

2. หมายเหตุ 

กรุณาอ่านและท าความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนท าการจองทุกครัง้ 

 

1. หนงัสอืเดินทาง ต้องมีอายเุหลอืใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน (หากหนงัสอืเดินทางเหลอืน้อยกวา่ 6 เดอืนท าให้ไมส่ามารถ
เดินทางได้ อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไมส่ามารถ Refund คา่ทวัร์ได้) 

2. การเดินทางต้องมีผู้ เดินทาง ขัน้ต า่ 20 ทา่น (ผู้ใหญ่) หากจ านวนไมค่รบจะถกูยกเลกิ และแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 
5 วนั สามารถ Refundได้เต็มจ านวน หากเป็น กรุปสว่นตวั 4-8 ทา่น ราคาเร่ิมต้น จะเป็นส าหรับ 8 ทา่น หากจ านวนนกัทอ่ง
น้อยลงจะต้องมคีา่ Extra Charge 

3. บริษัทมีสทิธ์ิในการ ปรับเปลีย่นเท่ียวบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเท่ียว ได้ตามความเหมาะสม 
โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 



4. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเที่ยวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

5. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จา่ยทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 
เดินทางแล้ว 

6. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจาก ความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเองี 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไมว่า่จากเหตใุดๆ ไมส่ามารถ
เปลีย่นแปลงวนั/ช่ือ หรือยกเลกิคนืเงินได้ 

8. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล ภยัธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

9. คา่เดินทางภายในประเทศไทย อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท หากไมม่ัน่ใจ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อ
ยืนยนัเวลา และการเปลีย่นแปลงจากเหตสุดุวิสยัดงัข้อด้านบน ก็อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ เช่นกนั ไม่
สามารถน ามาเรียกร้องคืนได้ทกุกรณี 

10. ขอสงวนสทิธ์ิห้องพกัส าหรับผู้ ท่ีไมเ่ดินทาง ไมส่ามารถ Refund หรือให้ผู้ อ่ืนใช้สทิธ์ิแทนได้ทกุกรณี 

11. ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึง่บริษัทไมส่ามารถการันตี ท าได้เพยีงรีเควสให้ได้เทา่นัน้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั
ทางโรงแรมเป็นผู้จดัการให้ 

12. มคัคเุทศก์ พนกังาน หวัหน้าทวัร์ ไมม่ีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัททัง้สิน้ เว้นแตม่เีอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทฯก ากบัเทา่นัน้ 

13. ทางคณะทวัร์ไมม่ีอ านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงั
เวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง หากทา่นไมม่าแสดงตนถือวา่สละสทิธ์ิในการร่วมเดินทาง หากทา่นลา่ช้าในการผา่น
ดา่นตรวจคนเข้าเมือง ต้องรับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกบัคณะด้วยตนเอง โดยไมส่ามารถเรียกร้องคา่ใช้จา่ย หรือ
รีฟันคา่ทวัร์/คา่อาหารท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมกบัทางทวัร์ทกุกรณี 

14. หากทา่นมีความประสงค์จะขอแยกตวัจากคณะทวัร์ทอ่งเที่ยว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทตอ่วนั เพื่อรักษา
ตัว๋ขากลบั มิเช่นนัน้ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิยกเลกิการเดินทางทนัที และไมส่ามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลงั 

15. ถ้าลกูค้ามคีวามประสงค์ไมเ่ข้าร้านค้าตามที่โปรแกรมก าหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพื่อความ
เป็นระบบ และถกูต้องตามเง่ือนไขทอ่งเที่ยวที่ทา่นได้ซือ้มา 

เม่ือท่านตกลงจองช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยนิยอม  

และยอมรับในข้อก าหนด เงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมดุ 


