
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

ไรช่าเขียวโอซุลลอ็ค – แหลมซงอคัซาน - แหลมหวัมงักร ยงมอร ี- วดัซนับงั โพมนุซา 

ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND --หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอบึ  - ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง – แหลมซอพจีโกจี 

วดัชอนวงัซา - ศนูยแ์สดงชดุเครือ่งนอนSESA LIVING - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ละลายเงินวอน – ชายหาดอีโฮเทอ ู

รา้นคา้ปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงในดาวนท์าวน ์

 

 



 

 

จดุนดัพบแรกสนามบินสวุรรณภมูิ เป็นสนามบินนานาชาติประจ าประเทศไทย เวลานดั

หมาย : 23:30 เที่ยวบิน : 7C2244 

เที่ยวบินออกเดินทางจากสนามบนินานาชาติสวุรรณภมูิ เวลา : 02.25-09.55 เที่ยวบิน : 

7C2244 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6ชั่วโมง 

 

 

พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจูอินเตอรเ์นชั่นแนลแอรพ์อรต์ หลงัจากผ่านด่านตรวจคน

เขา้เมือง รบักระเป๋าที่สายพาน ออกมาพบกบัผูน้  าทวัรเ์พื่อท าการยืนยนัตวัตนการเขา้

รว่มทวัร ์และเตรยีมตวับรเิวณจดุนดัพบเพื่อออกเดินทางทอ่งเที่ยวพรอ้มกนั 

 

 

พาทา่นรบัประทานเมนขูึน้ช่ือประจ าเกาะเชจ ูJeon Bok Juk หรอืโจ๊กหอยเป๋าฮือ้ (มือ้ที่ 

1) ที่โด่งดงัแบบใครที่มาเที่ยวเชจูตอ้งลองมาลิม้รสใหไ้ด ้และที่ส  าคญันอกจากความ

อรอ่ยของตวัขา้วโจ๊กที่ถกูปรุงเป็นพิเศษแลว้ ยงัมีหอยเป๋าฮือ้จากทอ้งทะเลเกาะเชจู มา

เป็นชิน้พอดีค าแบบน่ารบัประทานมากๆ เมนูนีบ้อกเลยว่านอกจากอร่อยแลว้ยังได้

ประโยชน ์เพิ่มก าลงัวงัชาอีกดว้ย 

 

พาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค  ขึน้ช่ือที่สุดแห่งเกาะเชจู O'Sulloc ซึ่งจะ

แบง่เป็นโซนไรช่ากลางแจง้ และโซนพิพิธภณัฑท์ี่มีการจดัแสดงเรือ่งราวของชา รา้นคาเฟ่ 

และรา้นขายของฝาก ซึ่งท่านสามารถเยี่ยมชมไดทุ้กๆโซน เกาะเชจูเป็นดินแดนที่ไดร้บั

ของขวญัจากธรรมชาติ ปลกูชาเขียวไดค้ณุภาพสงู ผสมผสานกบันวตักรรมสมยัใหม ่จน

ท าใหช้าที่นี่สง่ออกไปขายทั่วโลก นกัท่องเที่ยวทัง้เกาหลแีละต่างชาติมกัมีจดุมุง่หมายที่

จะมาลิม้รสความอรอ่ยของชาที่มีรสชาติเป็นเอกลกัษณถ์ึงแหลง่ผลิต โดยเฉพาะไอศรีม

ชาเขียว เคก้โรล เครื่องดื่มชาเขียวทัง้รอ้นและเย็น รบัประกนัความฟินไปตามๆกนั สว่นใครท่ีเนน้การชมวิวถ่ายรูป สวยทกุมมุ

จนกดชตัเตอรร์วัๆแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นโซนไร่ชา หรือขึน้ไปจุดชมวิวดา้นบนสดุของพิพิธภณัฑ ์ก็จะเห็นความยิ่งใหญ่อลงัการ

ของไรช่าที่น่ี 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      ไรช่าเขียวโอซุลลอ็ค – แหลมซงอคัซาน - แหลมหวัมงักร ยงมอรี - วดัซนับงั โพมุนซา 
 



พาท่านเดินทางสู ่ซองอัคซาน(SONG AK SAN) หรือที่เรียกกนัว่า “แหลมซองอคัซาน” เป็น

ภเูขามีแหลมทอดยาวออกสูท่อ้งทะเล พรอ้มประวิติศาสตรเ์ก่ียวกบัสงครามในสมยัอดีต ที่มี

การใหช้าวบา้นเกาะเชจูมาเจาะอุโมงคเ์พื่อเก็บยทุโธปกรณต์่างๆ ปัจจุบนัยงัเป็นอุโมงคบ์า้ง 

บางอนัก็ถลม่ลงมาแลว้ แตด่ว้ยความสวยงามของบรเิวณนี ้จึงถกูเลอืกใหเ้ป็นฉากถ่ายท าซีรีย์

สดุฮิตที่ดงัทั่วโลก “แดจงักึม” นั่นเอง เมื่อมาเที่ยวที่นี่แนะน าใหล้งไปถ่ายรูปบริเวณท่าเรอืที่มี

หินรูปทรงแปลกตา และชายหาดหินทรายที่มีสีด  าสนิท จนหลายคนเรียกทะเลบริเวณนีว้่า 

ทะเลสีด า และที่พลาดไม่ไดต้อ้งไปอุดหนุน อาหารทะเลที่งมขึน้มาสดๆ อาทิ หอยเป๋าฮือ้ ปลิงทะเล โดยชาวบา้นกลุ่มหญิง

ประดาน า้ หรอื แฮนยอ ถาัโชคดีก็อาจจะไดเ้ห็นการด าทะเลของปา้ๆบรเิวณนัน้ดว้ย 

พาท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ  แหลมหัวมังกร ยงมอรี  ที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะตัวของเกาะเชจู ก็คือแหลมโขดหินที่มีลวดลายเป็นแนวยาวสลับซับซ้อนกัน แบบ

สวยงาม ไมเ่หมือนใคร และที่แหง่นีต้ามจินตนาการของคนสมยัก่อนมองวา่มีความเหมือนกบั

มงักรที่ก าลงัจะกระโจนลงน า้ทะเล จึงตัง้ช่ือวา่ "ยงมอร"ี ที่แปลวา่หวัมงักรนั่นเอง และนอกจาก

ท่านจะไดช้มความสวยของโขดหินแลว้ ยงัมีพิพิธภณัฑเ์รือที่บอกเลา่เรื่องราวของ Hendrick 

Hamel เป็นชาว Netherlands ที่มาติดอยู่เกาะเชจู เมื่อไดก้ลบัไป จึงไดเ้ขียนหนงัสือบนัทึก

ความประทบัใจที่มีของเกาะเชจนูั่นเอง 

จากนัน้พาท่านแวะเยี่ยมชม และนมสัการพระใหญ่ ณ วัดซันบังโพมุนซา วดัแห่งนีต้ัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหนา้ออกสู่ทะเล 

ภายในวดัประดิษฐานพระพุทธรูปองคใ์หญ่สีทองถือถ้วยโอสถ ผูค้นนิยมมาขอพรเรื่องของ

สขุภาพ และความร ่ารวยเงินทอง โดยนิยมท าบุญดว้ยการถวายขา้วสาร เทียน พรอ้มทัง้การ

หมนุระฆงัทองค ารอบฐานองคพ์ระเพ่ือความเป็นศิรมิงคลอีกดว้ย ซึง่มีความศกัดิส์ทิธ์ิและเป็นท่ี

เลือ่มใสของชาวบา้นบนเกาะเชจมูายาวนาน นอกจากนัน้รูปป้ันพระแมก่วนอิมซึง่หนัหนา้ออกสู่

ทะเล ยงัเป็นอีกหนึง่ศรทัธาของผูท้ี่นบัถือ นิยมน าน า้บรสิทุธม์าถวาย เพื่อความอดุมสมบรูณข์องชีวิต ไมใ่ช่แคช่าวพทุธเทา่นัน้ท่ี

นิยมมาเยี่ยมชมที่วดัแห่งนี ้เพราะความสงบ และวิวทิวทศันท์ี่สวยงาม มองเห็นทอ้งทะเลแบบพาโนราม่า จึงกลายเป็นอีกหนึ่ง

สถานท่ีที่ตอ้งมาเยือนสกัครัง้เมื่อมาเที่ยวเกาะเชจู 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมน ูเทจี ยงันยอม คลับี ้(มือ้ที่ 2) อาหารเกาหลแีบบป้ิงยา่งที่มีช่ือเสยีงของเกาหล ี

เป็นการน าเนือ้หมสูว่นซี่โครงมาหมกักบัเครือ่งปรุงจนเนือ้นุม่ เสริฟ์ใหท้า่นไดย้า่งสดๆ รอ้นๆ รว่ม

รบัประทานดว้ยกนั วิธีการทานใหไ้ดอ้รรสรส ตอ้งตดัหมเูป็นชิน้ๆ น าผกัสด กระเทียม กิมจิ และ

เครือ่งเคียงตา่งๆ มาหอ่รวมกนั รบัประทานค าโตๆแบบสไตลค์นเกาหล ีหรอืทานกบัขา้วสวยรอ้นๆท่ี

เรามเีสริฟใหไ้มอ่ัน้ก็ไดเ้ช่นกนั 

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



 

รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั (มือ้ที่ 3) เป็นสไตลบ์ุฟเฟ่ตแ์บบฉบับเกาหลี ใหท้่านเลือกรบัประทานในหอ้งอาหารที่ 

สะอาด บรรยากาศดี พรอ้มออกเดินทางทอ่งเที่ยวตอ่ 

จากนั้นพาท่านไปรูจ้ักกับ สมุนไพรที่มี ช่ือเสียงของประเทศเกาหลีใต้ Red Pine Oil หรือ 

น ้ามันสนเข็มแดง ตามต าหรบัยาโบราณสมยัราชวงศโ์ชซอน ที่ถกูบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ปัจจุบนัไดน้ ามาสกัดดว้ยวิธีที่ทันสมัยดึงสรรพคุณที่ดีที่สุดออกมาในรูปแบบที่ทานไดง้่าย และ

บ ารุงสขุภาพไดด้ีที่สดุ น า้มนัสนเข็มแดงมีสรรพคณุช่วยในการท าความสะอาดระบบหลอดเลือด 

เคลียรห์ลอดเลือดที่อดุตนั ลดคลอเลสเตอรอล ความดนั เบาหวาน ป้องกันเสน้เลือด ตีบ แตก ตนั 

อีกทัง้ยงัช่วยใหก้ารผอ่นคลาย หลบัสนิทมากขึน้ ผิวพรรณดมูีสขุภาพดี รบัประทานเป็นประจ า รา่งกายแข็งแรงขึน้ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาท่านน่ังรถไฟ ECOLAND เที่ยวชมธรรมชาติ สดูอากาศบริสทุธ์ิ และรว่มกิจกรรมตามสถานีต่างๆ ดา้นในถูกสรา้งอยู่

ทา่มกลางผืนป่าขนาดใหญ่ แบง่ออกเป็นหลายหลากโซน ไมว่า่จะเป็นทะเลสาป ที่สามารถเดินชมวิวบนสะพานไม ้แตล่ะฤดจูะ

มีดอกไม ้และพนัธุไ์มต้่างๆออกสลบักันใหท้่านไดม้าเชคอินกนัไดต้ลอดทัง้ปีเลย เดือนธ.ค. - ม.ค. ฤดูหนาวจดั หิมะตก และ

ดอกคามิลเลียบาน เดือนก.พ.-เม.ย ทุ่งดอกยูแชกต และมีซากุระบานตอนปลายเดือนมีนา เดือนพ.ค-ก.ค. ชมทิวลิป ดอกไฮ

เดรนเยีย และลาเวนเดอร ์เดือนส.ค.-ก.ย. ดอกSunpatein บาน ทุ่งหญ้าเขียวชอุ่ม เดือนต.ค.-พ.ย. ทุ่งหญ้าสีชมพพูิงคม์ลูลี ่

และดอกหญา้ออกแซ 

พาทา่นรบัประทานเมนทูอ้งถ่ินประจ าเกาะเชจ ูชอ้ป-จกั-ปยอ-กกุ คือตม้ซุปซี่โครงหม ู(มือ้ที่

4)สมยัก่อนเกาะเชจูเลีย้งหมแูทบจะทกุครวัเรือน ซี่โครงของหมจูะถกูน ามาท าซุป ดว้ยน า้้

ซุปที่ไมเ่หมือนใคร เพราะจะเป็นซุปขน้เหนียวเล็กนอ้ย เพราะสตูรเฉพาะที่จะใสข่า้วเมมิลลง

ไปดว้ย จึงมีรสชาติที่เขม้ขน้ เนือ้หมจูะนุ่ม รอ่นจากกระดกู ละมนุมากๆ เสรฟิท่านพรอ้มขา้ว

สวย และเครือ่งเคียงตามฤดกูาล 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง      ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง - นัง่รถไฟเท่ียว ECOLAND - -หมู่บา้นวฒันธรรมซองอึบ  -  
     ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง – แหลมซอพจีโกจี 

 



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

ปี ท่ียงัมีผูค้นอาศยัอยูจ่รงิ เมื่อไปถึงจะมีชาวบา้นมาตอ้นรบัและพาเราเดินชมวิถี

ชีวิตต่างๆ ในหมู่บา้น พรอ้มถ่ายทอดเรื่องราวของคนที่นี่ใหฟั้งแบบสนุกสนาน 

เราจะไดรู้จ้กัรูปป้ันเทพพระเจา้ ทอลฮารุบงั ท่ีมีอยูท่ั่วเกาะ บา้นที่สรา้งจากกอ้น

หินทัง้หลงั แหลง่น า้จืดที่หายากมาก อาชีพหลกัของชาวเกาะ ความไมเ่ท่าเทียม

ของหญิงชายในอดีต สตัวเ์ลีย้งประจ าเกาะ ไหหรอืโอ่งโบราณที่ไดม้ีไวห้มกักิมจิ 

เหมือนที่อื่นๆ และที่พลาดไม่ไดส้ินคา้ Otop ของหมู่บา้นที่มีมาช้านาน เป็นที่

เลื่องช่ือว่ามาเกาะเชจูตอ้งมาชิม และชอ้ปสกัครัง้ นั่นก็คือผลิตภณัฑแ์คลเซียม

ธรรมชาติจากกระดกูมา้ และน า้หมกัเบอรร์ี่ป่า แบล็คราสเบอรี่ หรือที่เรียกันว่า 

Omija (โอมิจา) ถา้ไดด้ื่มจะสดช่ืนมากๆ 

จากนัน้น าท่านชม ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรือที่ถกูขนานนามวา่ “Sunrise Peak” มี

อายกุวา่ 5000 ปี ท่ีนี่เป็นจุดชมพระอาทิตยข์ึน้ท่ีสวยที่สดุ จึงเป็นสถานท่ีโดง่ดงัที่

ผูค้นมาขอพรและชมพระอาทิตยข์ึน้ ป็นสถานที่ท่ีนกัทอ่งเที่ยวจากทั่วทกุมมุโลก

อยากมาสมัผสั จึงถกูยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หมท่างธรรมชาต ิภเูขา

ไฟลกูนีส้งบลงเป็นท่ีเรยีบรอ้ย แตท่ิง้ความสมบรูณแ์ละสวยงามเอาไว ้โดยรูปทรง

ที่กลมขนาดใหญ่เสน้ผ่านศูนยก์ลางประมาณ 600 เมตร มีรอยหยักมองแลว้

ลกัษณะเหมือนทรงมงกุฏเลย และเป็นการเช่ือมโยงกับเกาะเชจูแบบธรรมชาติ 

ดว้ยธารลาวา ปัจจบุนัจึงสามารถไปเที่ยวจดุนีด้ว้ยรถยนต ์และใครที่อยากไดบ้รรยากาศปากปลอ่งภเูขาไฟ พรอ้มชมวิวทิวทศัน์

ที่สวยงาม ตอ้งเอาชนะใจตวัเองดว้ยการเดินขึน้ไปพิชิตถึงยอดปากปลอ่ง ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 182 เมตรเทา่นัน้ 

จากนัน้พาทา่นเดินทางสูแ่หลมซอฟจีโกจี หนึ่งสถานท่ีเที่ยวยอดฮิตบนเกาะเช

จู ที่มีความสวยงามจนเป็นจุดที่ซีรีย์เกาหลีนิยมมาถ่ายท ามากที่สุด กิจกรรม

น่าสนใจของจุดนีม้ีเยอะมาก เช่นการเดินไปเยี่ยมชมปลายสดุของแหลมที่จะมี

ประภาคารสีขาวตัง้เด่นสวยงาม มีโขดหินคู่ที่เรียกกนัว่า หินตาหินยาย ระว่าง

ทางก็จะมีบา้นหลงันึงที่สมยัอดีตเคยเป็ยโบสถเ์ก่า ปัจจุบนัถูกปรบัเปลี่ยนเป็น

ความน่ารกัใหผู้ค้นมาถ่ายรูปกนั เสน้ทางเดินโคง้ซา้ยโคง้ขวา สวยงามมาก และ

อีกกิจกรรมเด็ดคือตอ้งมาชิมปลาหมึกสดที่ชาวบา้นเอาไปตากลมจนแหง้ และ

น ามาย่างบนหินภเูขาไฟนั่นเอง กลิ่นจะหอม และรสชาติหวาน อรอ่ย สดมากๆ 

ถือเป็นของกินท่ีมาแลว้ไมกิ่นถือวา่ไมถ่ึงเลยทีเดียว 



พาทา่นลิม้รสเมนพูิเศษ ซุปไก่ทะเลสวรรค ์(มือ้ที่ 5) ที่ผสมผสานความเป็นทอ้งทะเลของเกาะเช

จ ูเขา้กบัเรือ่งสขุภาพท่ีแข็งแรงนั่นก็คือซุปไก่นั่นเอง เมนนูีจ้ึงเปรียบดงัเมนจูากสวรรคเ์ลยทีเดียว 

สว่นประกอบหลกัๆ จะเป็นไก่ที่ตม้ดว้ยสมนุไพรจนเป่ือย และเพิ่มซีฟูด้ตามฤดกูาลเขา้ไป ท าให้

น า้ซุปอร่อย หวาน กลมกล่อมไม่เหมือนใคร เสิรฟท่านพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครื่องเคียง

ตา่งๆ เช่นกิมจิ สาหรา่ย หวัไชเทา้ 

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

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พัก (มือ้ที่ 6) เป็นสไตลบ์ุฟเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี ใหท้่านเลือกรบัประทานในหอ้งอาหารที่ 

สะอาด บรรยากาศดี พรอ้มออกเดินทางทอ่งเที่ยวตอ่ 

พาท่านเขา้ในชมวัดป่า "ชอนวังซา" เป็นวดัที่สวยงามที่อยู่กลางหบุเขา 99ยอด ของ

เทือกเขาฮลัลาซาน ซึ่งสายมตูอ้งหา้ม พลาดเพราะวดัแห่งนีต้อ้งมาขอพรเรื่องเงินทอง 

และความก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงาน วัดนีถู้กขึน้ทะเบียนเเป็นวัดเก่าแก่และ

ศกัดิ์สิทธ์ิมากแห่งนึงในเกาหลี อีกทัง้ยงัมีตน้ก าเนิดน า้แรศ่กัดิ์สิทธ์ิท่ีคนสมยัก่อนใชด้ื

มกินเพื่อเป็นสริมิงคลใหต้นเองอีกดว้ย 

พาทา่นเขา้ชมและเลอืกซือ้ชดุเครือ่งนอนเพื่อสขุภาพอนัดบัหนึ่งของประเทศเกาหลใีต ้

Sesa Living ที่ใชเ้สน้ใยในการถกัทอถึง 15400 เสน้ กนัไรฝุ่ นได1้00% มีการใชห้ยก

ในการท าเสน้ใย จึงมีคณุสมบตัิในเรื่องของการบ าบดัขณะนอนหลบั ซึ่งเนือ้ผา้จะมี

สมัผสัที่นุ่ม ลื่น ไม่มีเสียงดงัเมื่อขยบัตวั และยงัปรบัอุณหภูมิที่คงที่ใหร้่างกายขณะ

นอนหลบัพกัผอ่นอีกดว้ย และโชวรู์มแหง่นีส้ามารถคืนภาษีใหก้บันกัทอ่งเที่ยวอีกดว้ย 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือที่นักท่องเที่ยวเรียกกันว่า "ร้านละลายเงินวอน" ที่นี่มีขนม ของฝาก ของ

พืน้เมืองเกาหลีที่ขึน้ช่ือ ใครๆมาตอ้งมีติดไมต้ิดมือกลบัไป อาทิเช่น ขนมช่ือดงัต่างๆ 

ชอ้คโกแลตหลายหลายรสชาติ สาหรา่ยนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใชใ้น

ครวัเรือน เช่น กระทะ ตะเกียบ ถ้วยขา้ว ซอสปรุงรส วุน้เสน้ รวมถึงของฝากของที่

ระลึกมี ให้ท่านได้เลือกซื ้อมากมาย เหมือนเอาเงินวอนมากละลายกันอย่าง

เพลิดเพลินและไม่ตอ้งกลวัว่าจะใส่กระเป๋าไม่พอ เพราะที่นี่พรอ้มบริการบรรจุกลอ่ง

ตามเง่ือนไขของรา้นดว้ย 

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

 



พาท่านรบัประทานเมนู แม-อุน-ทแวจี-คลับี-้จิม หรือ ซีโครงหมูตุ๋นซอสแดง (มือ้ที่ 7) 

เมนูนี ้ถูกปากคนไทยแน่นอน เพราะซอสแดงหรือน ้าซุปจะมีรสชาติที่เข้มข้น เผ็ด

เล็กน้อย และซึมเข้าสู่เนือ้หมู ที่เป็นส่วนซี่โคง ที่ตุ๋นจนนุ่ม ละมุนลิน้มากๆ เสิรฟคู่

กบัขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งตา่งๆ เช่น กิมจิ สาหรา่ย หวัไชเทา้ หรอื ผกัตามฤดกูาล 

 

พาท่านท่องเที่ยวชายหาดขึน้ช่ือบนเกาะเชจู "อีโฮเทอู" นอกจากความสวยงามของ

ทอ้งทะเล คาเฟ่น่ารกัๆตา่งๆแลว้ ยงัมีสญัลกัษณท์ี่มองลงมาจากเครือ่งบินจะเห็นทนัที

ที่ถึงเกาะเชจ ูนั่นก็คือประภาคารรูปมา้สขีาว และสแีดง มา้ถือวา่เป็นสตัวป์ระจ าเกาะเช

จ ูและใครๆที่มาเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปและเชคอินกนัท่ีนี่เสมอ 

 

 

พาทา่นชอ้ปป้ีง
สินค้าปลอดภาษี 
LOTTE DUTY 

FREE 
เครือ่งส  าอางคเ์กาหลแีละตา่งประเทศ สนิคา้แบรนดเ์นม ราคาถกู 

จากนัน้พาทกุทา่นเดินทางสูแ่หลง่ช้อปป้ิงในตัวเมืองแห่งเกาะเชจู มีโซนใตด้ิน และโซนวอคกิง้สตรที ซึง่ถือวา่เป็นแหลง่รวม

สินคา้ยอดฮิต ติดเทรนด ์ไม่ว่าจะเป็นแบรนดท์อ้งถ่ินเกาหลี แบรนดส์ปอรต์กีฬาดงัๆ ทัง้แฟชั่นเสือ้ผา้ หมวก กระเป๋า รองเทา้ 

เครือ่งส  าอางค ์และยงัมีสตรทีฟูด้ ขนม คาเฟ่ตา่งๆอีกดว้ย  

ถึงเวลาอนัสมควรพาทุกท่านเดินทางกลบัประเทศไทย โดยมีเจา้หนา้คอยดูแลขัน้ตอนการเชคอิน ตั๋วเครื่องบิน และอ านวย

ความสะดวก เพื่อสง่ทกุทา่นกลบัดว้ยความสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 

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

 

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

  

 

 

 



 

เนื่องจากทางแลนดเ์กาหล ีไดร้บัแจง้เตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลใีต ้และจากสายการบิน เรือ่งผูแ้อบ
แฝงมาเป็นนกัทอ่งเที่ยว แตไ่ปดว้ยวตัถปุระสงคอ์ื่น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้โปรแกรม JEJU ทางแลนดเ์กาหลี
จ าเป็นตอ้งเก็บคา่ประกนัเพื่อใหล้กูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรอื 300,000 วอน) หากลกูคา้เป็น
นกัทอ่งเที่ยวจรงิๆ เดินทางทอ่งเที่ยวพรอ้มกรุป๊และกลบัพรอ้มกรุป๊ตามโปรแกรมทีก่  าหนด สามารถขอรบัเงินประกนันีค้ืนเต็ม

จ านวน ดงันัน้จงึใครข่อความรว่มมือจากลกูคา้ปฎิบตัิตามเง่ือนไขดงักลา่ว 

 (ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนเงินประกนักรณีลกุคา้ไมผ่า่นกองตรวจคนเขา้เมือง หรอื กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ 
หากทา่นถกูเจา้หนา้ที่ตม.เกาหล ีกกัตวัไมใ่หเ้ดินทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กิดขึน้ในระหวา่งถกูกกัตวัและสง่ตวักลบัประเทศไทย

ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้  าระเองทัง้หมด 

 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 
ราคาโปรโมชัน่ 
(จ านวนจ ากดั) 

ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

กรกฎาคม :7-10, 8-11, 9-12, 10-13, 16-19, 17-20,  
18-21, 19-22 

12,999 15,999 

4,000.- 

กรกฎาคม :11-14, 15-18, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 26-29,  
29-1ส.ค., 31-3 ส.ค. 
สิงหาคม :  1-4, 2-5, 7-10, 8-11, 14-17, 15-18, 16-19, 21-24, 22-25, 23-26, 
28-31, 29-1ก.ย., 30-2 ก.ย. 
กันยายน : 4-7, 5-8, 6-9, 11-14, 12-15, 13-16, 18-21, 19-22, 20-23 

13,999 16,999 

กรกฎาคม : 25-28, 30-2 ส.ค. 
สิงหาคม :  3-6, 4-7, 5-8, 6-9, 9-12, 12-15, 13-16, 17-20,  
18-21, 19-22, 20-23, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30, 31-3 ก.ย. 
กันยายน :  1-4, 2-5, 3-6, 7-10, 8-11, 9-12, 10-13, 14-17, 15-18, 16-19,  
17-20, 21-24, 22-25, 23-26 

14,999 17,999 

สิงหาคม :  10-13 15,999 18,999 

กรกฎาคม :  14-17, 28-31 16,999 19,999 

กรกฎาคม :  12-15, 27-30 
สิงหาคม :  11-14 

17,999 20,999 

กรกฎาคม :  13-16 18,999 21,999 

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



ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข 

1. การส ารองที่น่ัง 

• สามารถจองดว้ยตนเองผา่นระบบ โดยเลอืกวนัเดินทาง จ านวนผูเ้ดินทาง ประเภทหอ้งพกัใหถ้กูตอ้ง 

• หลงัจากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะสง่ Invoice ใหท้า่น หากไมม่ีการช าระตามดิวเดท การจองจะถกูยกเลกิอตัิโนมตัิ และเมื่อจองใหม่
ไมม่ีที่นั่ง หรอืราคาปรบัขึน้ จะไมส่ามารถใชข้อ้มลูการจองเดิมได ้

• การมดัจ า ช าระที่นั่งละ 5,000 บาท และช าระสว่นท่ีเหลอื ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั หรอืตามดลีเดทของ Invoice 

• กรณีราคาโปรโมชั่นพิเศษ จองกอ่นเดินทางต ่ากวา่ 15 วนั ชว่งเทศกาล หยดุยาว ตอ้งช าระเต็มจ านวนเทา่นัน้  
• หากไมช่ าระสว่นท่ีเหลอืตามก าหนด ท่ีนั่งจะถกูยกเลกิ และไมส่ามารถขอรฟัีนเงินมดัจ าคืนไดท้กุกรณี 

• หลงัจากช าระเงิน มดัจ า/ช าระเตม็จ านวน ทา่นตอ้งกรอกขอ้มลูผูเ้ดินทางเป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอรต์ดว้ย
ตนเองใหถ้กูตอ้ง หากระบบออกตั๋วแลว้ การแกไ้ขจะมีคา่ใชจ้า่ยจากสายการบิน 

• การเดินทางเขา้เกาหล ีหากไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง ไมส่ามารถรฟัีนไดท้กุกรณี 

• ราคานีส้  าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ หากเป็นตา่งชาตมิีคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 3000 บาท และตอ้งท าตามเง่ือนไขการเขา้ประเทศ
เกาหลใีต ้

2. การยกเลกิการเดนิทาง 

• 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 ทกุแหง่ที่มี 
• คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ / คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 

• คา่ที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวนคนืตามระบใุนโปรแกรม (หอ้งพกั2-3ทา่น) 
• คา่ที่พกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3ทา่น) 
• คา่รถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก.  
• คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทาง น าทา่นทอ่งเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ (ขอสงวนสทิธ์ิหวัหนา้ทวัรไ์มบิ่นขึน้ไป

พรอ้มกรุป๊ทวัร)์ 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
 
 



ราคานีไ้มร่วม 

 

• คา่ธรรมเนียมทิปคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 1,000 บาท หรอื 35,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทรปิ 

• คา่วซีา่ส  าหรบัพาสปอรต์ ตา่งดา้ว (ผูเ้ดินทางตอ้งยื่นดว้ยตนเองเทา่นัน้) 
• คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกินจากสายการบินก าหนด (15-20กก) 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่มินิบารโ์รงแรม, คา่ซกัรดี, คา่อาหารและเครือ่งดืม่นอกเหนือรายการทวัร ์

• คา่รถ คา่เดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่ก าหนดเทา่นัน้ หากขึน้ไม่ทนัตอ้งรบัผิดชอบคา่เดินทางตาม
คณะดว้ยตนเอง) 

• คา่อาหารตามหลกัศาสนาที่นอกเหนือรายการทวัร ์(ลกูคา้ตอ้งเตรยีมมาเอง) 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 
• คา่ปรบั หรอืคา่ธรรมเนียมหากไมส่ามารถผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 

 

1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืง 

• หากผูเ้ดินทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหล ีไมส่ามารถ Refund ไดท้กุกรณี 

• เพื่อเป็นการคดักรองตามค าขอความรว่มมือจากแลนดเ์กาหล ีท่ีถกูตกัเตือนจากกองตรวจคนเขา้เมอืงเกาหลใีตเ้รือ่ง
ผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัทอ่งเที่ยว แตไ่ดห้ลบหนีไปดว้ยจดุประสงคอ์ืน่ เช่นไปท างาน แรงงานผิดกฏหมาย จงึจะมีการ
สุม่ตรวจและเก็บเงินประกนัการเดินทางวา่ผูเ้ดินทางตอ้งไปทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะและเดินทางกลบัประเทศไทยพรอ้ม
คณะเทา่นัน้ เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท หรอื 300,000 วอน หากผูเ้ดินทางไป-กลบัถกูตอ้งตามเง่ือนไข จะไดร้บัเงิน
ประกนัคืนเตม็จ านวนทนัที แตห่ากผูเ้ดินทางผิดตอ่เง่ือนไข หรอืไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทย-เกาหล ีจะถกู
รบิเงินประกนัเต็มจ านวน ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

• หากผูเ้ดินทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลใีต ้บรษัิทไมม่ีอ  านาจใดๆ หรอืส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ผูเ้ดินทางตอ้ง
จดัการเอกสารสว่นตวั เที่ยวบิน และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆที่เกิดขึน้เองทัง้หมด 

2. หมายเหตุ 

กรุณาอ่านและท าความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนท าการจองทุกคร้ัง 

 

1. หนงัสอืเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน (หากหนงัสอืเดินทางเหลอืนอ้ยกวา่ 6 เดอืนท าใหไ้มส่ามารถ
เดินทางได ้อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทและไมส่ามารถ Refund คา่ทวัรไ์ด)้ 

2. การเดินทางตอ้งมีผูเ้ดินทาง ขัน้ต ่า 20 ทา่น (ผูใ้หญ่) หากจ านวนไมค่รบจะถกูยกเลกิ และแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 
5 วนั สามารถ Refundไดเ้ต็มจ านวน หากเป็น กรุปสว่นตวั 4-8 ทา่น ราคาเริม่ตน้ จะเป็นส าหรบั 8 ทา่น หากจ านวนนกัทอ่ง
นอ้ยลงจะตอ้งมคีา่ Extra Charge 

3. บรษัิทมีสทิธ์ิในการ ปรบัเปลีย่นเท่ียวบิน เสน้ทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเท่ียว ไดต้ามความเหมาะสม 
โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

4. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



5. ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 
เดินทางแลว้ 

6. ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจาก ความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเองี 

7. ตั๋วเครือ่งบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไมว่า่จากเหตใุดๆ ไมส่ามารถ
เปลีย่นแปลงวนั/ช่ือ หรอืยกเลกิคนืเงินได ้

8. ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล ภยัธรรมชาติ และโรคระบาด หรอืกรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธ การเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 
หรอืเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 

9. คา่เดินทางภายในประเทศไทย อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิท หากไมม่ั่นใจ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ก่อนเพื่อ
ยืนยนัเวลา และการเปลีย่นแปลงจากเหตสุดุวิสยัดงัขอ้ดา้นบน ก็อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ เช่นกนั ไม่
สามารถน ามาเรยีกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

10. ขอสงวนสทิธ์ิหอ้งพกัส าหรบัผูท่ี้ไมเ่ดินทาง ไมส่ามารถ Refund หรอืใหผู้อ่ื้นใชส้ทิธ์ิแทนไดท้กุกรณี 

11. หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึง่บรษัิทไมส่ามารถการนัตี ท าไดเ้พยีงรเีควสใหไ้ดเ้ทา่นัน้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั
ทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัการให ้

12. มคัคเุทศก ์พนกังาน หวัหนา้ทวัร ์ไมม่ีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษัิททัง้สิน้ เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ  านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

13. ทางคณะทวัรไ์มม่ีอ  านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมือง และทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางจากสนามบินหลงั
เวลาเครือ่งลงประมาณ 1 ชั่วโมง หากทา่นไมม่าแสดงตนถือวา่สละสทิธ์ิในการรว่มเดินทาง หากทา่นลา่ชา้ในการผา่น
ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ตอ้งรบัผิดชอบการเดินทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรอื
รฟัีนคา่ทวัร/์คา่อาหารท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มกบัทางทวัรท์กุกรณี 

14. หากทา่นมีความประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์อ่งเที่ยว ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบั 5,000 บาทตอ่วนั เพื่อรกัษา
ตั๋วขากลบั มิเช่นนัน้ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิยกเลกิการเดินทางทนัที และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคืนไดภ้ายหลงั 

15. ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามที่โปรแกรมก าหนด ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบัรา้นละ 3,000 บาท เพื่อความ
เป็นระบบ และถกูตอ้งตามเง่ือนไขทอ่งเที่ยวที่ทา่นไดซ้ือ้มา 

 

เมื่อท่านตกลงจองช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถอืว่าท่านได้ยนิยอม  

และยอมรับในข้อก าหนด เงือ่นไข และข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วท้ังหมดุ 


