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ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนกันยำยน 2562 

โปรแกรมเดนิทาง 
ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - ฮลัโหล คิตต้ี เจจ ู - ภเูขาซองอคั  - วดัซนั

บงัซา - ร้านน ้ามนัสน  - ชมดอกหญ้าสีชมพ ูพิงคม์ลูล่ี  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  -

 ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ – ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร  - ร้านค้า

สมนุไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศนูยเ์คร่ืองส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู
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22:00-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผู้โดยสารขาออก 

เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET  (BOEING 737-800) โดยเจ้าหน้าที่จากบรษิัทคอยให้การต้อนรบั

และอ านวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของทา่น 

 

 

 

 

 

02.35-03.05 น . ออก เดินท างสู่ ป ระ เทศ เก าหลี ใต้  โดย สายการบิน  EASTAR JET เที่ ย วบิน ที ่

ZE552 นบัเป็นเป็นสายการบนิน้องใหม่เทีย่วเกาหลทีีเ่พิง่เขา้มาบนิในตลาดไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็นสาย

การบนิทีม่คีุณภาพใชเ้วลา 6 ปี ในการเตบิโต มเีทีย่วบนิทัง้ในประเทศเกาหลแีละต่างประเทศ ใชเ้ครื่องบนิ

ที่มีระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการพฒันาด้านระยะทางการบิน และประสิทธิภาพในการใช้น ้ ามนั

เชือ้เพลงิอยา่งดเียีย่ม  

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง : สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 

 

ข้อแนะน า  ถา้ตอ้งการน าของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่

เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-

ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การน าผลิตภณัฑข์องสดท่ีท าจากสัตวไ์ม่วา่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั 

ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง  : ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ฮัลโหลคติตี ้ - ภูเขาซองอคั  

- วดัซันบังซา   
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09.30-10.30  น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิชจู เป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที่ 3 ของเกาหลใีต ้

รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน และท่าอากาศยานกิมโป ก่อตัง้  เมื่อปี พ.ศ. 2511 ผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาท่านเดนิทางสู่ เกาะเชจู ซึ่งไดร้บัการขึ้น

ทะเบยีนมรดกโลก (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รง

กบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล ี

พาทุกท่านเดินทางสู่ ทุ่ งดอกหญ้า แซ บยอล โอรึม เป็นภูเขาไฟที่มี

ชื่อเสียงอีกแห่งหน่ึงของ เกาะเชจู เป็นสถานที่มองเห็นดาวประจ าเมืองที่

เปล่งประกายสวยงามบนทอ้งฟ้ายามพลบค ่าและเป็นรูจ้กักนัอยา่งแพร่หลาย

ในรายการชื่อดงัอยา่ง Hyori's Home Stay ทุกทา่นสามารถขึน้มาสมัผสับรรยากาศอนัสดใส ชมพระอาทติย์

กนับนภูเขาไฟแหง่น้ี ขอแนะน าว่าหา้มพลาดเดด็ขาดๆ นอกจากน้ีสถานทีแ่หง่น้ีเป็นทีจ่ดัเทศกาล Jeju Fire 

Festival จะมขีึน้ทีบ่รเิวณเนินเขา โดยจะจดัในชว่งประมาณปลายเดอืนกุมภาพนัธไ์ปจนถงึตน้เดอืนมนีาคม

ของทุกปี ที่น่ีจะมีการจุดไฟอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการต้อนรบัฤดูเกี่ยวเก็บและยงัเป็นการอวยพรให้มี

สุขภาพดอีกีดว้ย ซึ่ เพื่อท าการเตรยีมพืน้ทีใ่นการปลูกพชืส าหรบัฤดูเกบ็เกี่ยวถดัไป (หมายเหตุไม่ได้พา

ไปชมงานเทศกาล) 

อาหารกลางวนัพร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดกั ไก่อบซีอ๊ิว เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจาน

ใหญ่น้ีประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต วุน้เสน้เกาหลน้ีีมลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่ม

เป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสูตรเฉพาะเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และ

ไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

พาท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่

ไดร้บัของขวญัจากธรรมชาต ิท าใหเ้ป็นทีป่ลูกชาเขยีวคุณภาพสงู ทีส่่ง

ผลติภณัฑ์ชาเขยีวส่งออกไปขายทัว่โลก เป็นสถานที่จดัแสดงประวตัิ

และวฒันธรรมการชงชา   อนัหลากหลาย รวมถึงผลิตภณัฑ์แปรรูป

จากชานานาชนิด อาทเิชน่ ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรบัซือ้เป็น

ของฝาก มคีุกกีช้าเขยีว ซุปชาเขยีว แผน่มาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพ ูเป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่าย

ชาเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ ไอศกรมี ชาเขยีว และโรลชาเขยีวที่คุณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย 
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หอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สมัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ รวมทัง้

ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไรช่าเขยีวทีน่ี่ 

พาท่านมุ่ งห น้ าสู่  ฮัล โหลคิต ต้ี  (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็น

สถานที่จดัแสดงเรื่องราวเกี่ยวกบัคติตี้ หลากหลายเวอร์ชัน่  รวมทัง้สิง่ของ

เครื่องใช้ที่เป็นคติตี้ทัง้หมดรวบรวมไว้ที่น่ี พรอ้มเรื่องราวและประวตัิความ

เป็นมา ภายในมรีา้นขายของที่ระลกึน่ารกัๆ มากมายใหท้่าน ไดเ้ลอืกซื้อตดิ

ไมต้ดิมอื เช่น ทีค่าดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และชอ็ดโกแล๊ต รบัรองถูกใจ             

สาวกของ Hello Kitty แน่นอน อกีทัง้ยงั คติตี้คาเฟ่ ซึ่งเป็นรา้นกาแฟตกแต่ง

อย่างน่ารกัเหมาะส าหรบัถ่ายภาพ ภายในร้านมีจ าหน่ายเค๊กหลายรสชาติ  ไอศรีมโยเกริต์ และกาแฟ 

รสชาตอิรอ่ยทีไ่มค่วรพลาด 

พาท่านเดินทางสู่ ภเูขาซองอคั (SONG AK) เป็นภูเขาไฟท่ีสวยงามอีก1 ลูก

บนเกาะเชจู สามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแก่งกลาง

ทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดท่ีน่ีจะไม่ได้เป็นทรายสีขาวแต่

กลับเป็นหินสีด า น า้ทะเลสีด าแปลกตา เป็นจุดด าน า้ยอดนิยมของกลุ่ม

แฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมีช่องท่ีทหารญ่ีปุ่ นบังคับให้คนเกาหลีขุดเจาะไว้

ตัง้แต่สมัยสงครามโลก  เพ่ือเอาไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้ส าหรับท าลายเรือของ

อเมริกา โดยท าเป็นเรือติดระเบิดแล้วพุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนีเ้ปิดให้เข้าชม แต่มีเหตุการณ์เคยดินถล่มลงมา

เลยปิดไม่ให้เข้าชมอีกเลย และยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าเร่ือง "แดจงักึม"ตอนท่ีถกูเนรเทศ  ละครโทรทศัน์ยอด

นิยมของเกาหลีใต้ 

จากนัน้พาทา่นแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัซา วดัแหง่น้ีตัง้อยูบ่นเขาซนับงั

หนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึน้ท่านจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนต์ ภายใน

วดัจะประดษิฐานพระพุทธรูปองคใ์หญ่ซึ่งเป็นพระประธานที่มคีวามศกัดิส์ทิธิ ์

และเป็นทีเ่ลื่อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจู และชาวเกาหลใีตท้ี่นับถอืศาสนา

พุทธ  และรูปปั้นเจา้แม่กวนอมิซึ่งหนัหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ยงัมรีูปปั้น
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พระสงักจัจายน์ ซึ่งหากได้ลูบพุงก็จะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะได้พบกบัวธิีการท าบุญของชาวเกาหลีใต้ที่

แตกต่างกับวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆ์แสดงถึงความอุดม

สมบูรณ์ ถวายเทียนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนัน้ที่วดัแห่งน้ีท่านยงัจะได้ชื่นชมกบัววิทะเลที่

สวยงามของแหลมมงักรทีย่ ืน่ออกสูม่หาสมุทร 

อาหารเยน็พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมู

สามชัน้ไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิ

พรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ามนังา ถงึแมว้า่ซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีสุ่ด

แสนจะธรรมดา คอืไม่ได้มกีารหมกัหรอืมสี่วนผสมที่หลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแลว้ นับว่าพลาด

ไมไ่ดเ้ลย 

จากนัน้พาทุกทา่นเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเทา่   

 

รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรส

ต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื้อ

อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมา

รบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนั ้นพาท่านเดินทางต่อที่  ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง 

มหัศจรรย์แห่ งธรรมชาติผ่านผลงานการวิจัยมากมายจาก

มหาวิทยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลด

ไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก 

ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย เพื่อเพิม่ภูมติา้นทานและท า

ใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง : ร้านน า้มนัสน  - ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู –หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ -ซอฟจิโกจิ  ยอดเขา 
ซองซาน อลิจุลบง พพิธิภัณฑ์แฮนยอ 
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พาทุกท่านเดนิทางชม ทุ่งดอกหญ้าสีชมพ ูพิงคม์ูลล่ี ณตอนน้ีก าลงัเป็น

ทีถ่่ายรปูยอดนิยมแหง่ใหมข่องคนเกาหล ีบรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิบน

เกาะเชจู สขีองดอกพงิค์มูลลี้สจีะสวยนุ่มดูชมพูอ่อนละมุนพรอ้มเรยีงกนั

เบ่งบานอวดสสีนัฉูดฉาดสวยงาม (โดยปกติดอกหญ้าสีชมพ ูพิงค์มูลล่ี

จะเร่ิมบานประมาณช่วงกลางเดือนกนัยายน - พฤศจิกายน แต่ทัง้น้ี

ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัเดินทาง ) ท่ามกลางอากาศที่เยน็สบาย

และทศันียภ์าพทีส่วยงามชวนใหทุ้กทา่นไดเ้กบ็รปูความประทบัใจเป็นความทรงจ า 

จากนัน้พาท่านเยีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB 

FOLK VILLAGE) หมู่บ้านแห่งน้ีไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการ

ธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยงัมชีาวบา้น

อาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้นที่น่ีคอืจะใชด้นิเหนียว ผสม

กบัมูลมา้ เป็นตวัยดึก้อนหนิและก้อนอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของ

ตวับ้าน ถ้าท่านเคยมาเที่ยวเกาหลใีต้แล้วเคยเห็นไหต่างๆที่อยู่ตาม

บา้นก็จะเดาไดว้่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่

ส าหรบัทีเ่กาะน้ีนัน้ ไหทีว่างเรยีงรายกนัอยูต่ามบา้นเรอืนทีน่ี่จะเป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราส

เบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งน้ี โดยชาวบา้นจะน าผลเบอรร์ีป่่ามาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้าผึง้ และหมกั

ไวส้ามปี ก่อนที่จะน ามารบัประทานได ้รสชาติหวานอมเปรี้ยว และในสมยัก่อนเคยถูกใช้ในการรกัษาคน

ป่วย  ปัจจุบนัน้ีกลายเป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพือ่เป็นของฝาก 

อาหารกลางวนั บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบก็"  เป็นการน าเน้ือหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสูตรพเิศษ 

ก่อนน าไปผดัคลุกเคลา้พรอ้มน ้าซุป นกัทอ่งเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  

เมื่อสุกรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 
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จากนัน้พาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นทุ่งหญ้ากวา้งตดิทะเล 

สามารถเพลิดเพลินไปกบัความงามของโขดหินรูปร่างแปลกๆ รวมทัง้

โบสถ์คาทอลกิ ภาพความงดงามจงึเป็นสถานทีด่งึดูดยอดนิยมการถ่ายท า

ละครซรีีส่เ์กาหล ีเรื่อง F4 เกาหล ี(BOYS OVER FLOWERS) 

จากนัน้น าท่านชม ยอดเขาซองซานอิลจบูง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟที่ดบัแล ้ปาก

ปลอ่งภเูขาไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทีโ่ดง่ดงัทีผู่ค้นมาขอพรและชมพระอาทติยข์ึน้ เป็นหน่ึงใน 

10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดน้ีเรา ยงัสามารถดื่มด ่ากบัท้องฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที่

สวยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็นสถานทีท่ีน่ักท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกยอ่ง

ใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟที่ดบั

แลว้ ระหวา่งทางทา่นสามารถหยดุแวะพกัชมววิและถ่ายรปูจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่า่นแวะพกั สามารถ

สมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศ ที่แตกต่างกนั เมื่อขึ้นไปถงึดา้นบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้

สมัผสักบัอากาศบรสิุทธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอยา่งแน่นอน 

 

 

 

 

 

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ Haenyeo Museum (พพิธิภัณฑ์แฮนยอ) แฮนยอ 

คือนักด าน ้ าท่ีลงไปเก็บอาหารทะเลบริเวณรอบๆชายฝ่ังของเกาะเชจูด้วย

วิธีการตามแบบฉบบัดั้งเดิมของเกาหลี บางคนก็ยกให้แฮนยอเป็นนางเงือก

แห่งทอ้งทะเลซ่ึงไดรั้บความสนใจอยา่งมาก ภายใน  พิพิธภณัฑทุ์กท่านจะได้



 
 

8 
 

พบภาพถ่ายแฮนยอท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของผูห้ญิงบนเกาะเชจู โดยรูปแบบการจดัแสดง เป็น

อาคารและวตัถุบอกเล่า เร่ืองราว วิถีชีวิตความเป็นอยู่  ซ่ึงขา้วของ เคร่ืองใชท่ี้น ามาแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของ

ใชท่ี้เจา้ของบา้นไดใ้ชง้านจริง อาทิ เช่นการแต่งกาย ในสมยัก่อนชุดแต่งกายของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆท่ีดู

สบายตา และท่ีส าคญัคือมีกฎห้ามไม่ให้ผูช้ายจอ้งมองพวกเธอ แต่การแต่งกายของแฮนยอยคุปัจจุบนัจะมีชุดท่ี

รัดรูปเตม็ตวัคลา้ยกบันกัประดาน ้ าสีด าโดยมีอุปกรณ์คือ แว่นกนัน ้ า เคียว ถุงตาข่ายและหินตะกัว่ร้อยเพื่อถ่วง

น ้ าหนัก  ไฮไลท์ของแฮนยอคือจุดท่ีด าลงไปจะลึกเกือบร้อยเมตรแต่แฮนยอก็ด าลงไปได้โดยไม่ตอ้งใช้ถงั

ออกซิเจนแสดงใหเ้ห็นวา่พวกเธอนั้นมีความแขง็แกร่งส่วนอาหารท่ีหามาไดน้ั้นกมี็หลากหลายทั้งสาหร่าย หอย

เป๋าฮ้ือ เม่นทะเล หมึกยกัษ ์ฯลฯ อนัสะทอ้งถึงความอุดมสมบูรณ์ของทอ้งทะเล (หมายเหตุ :ขอสงวนสิทธ์ิการ

เขา้ชมเน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวบางแห่งมีวนัหยดุประจ า) 

อาหารเยน็พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซีฟู๊ดน่ึง เมนูป้ิงย่างประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง เกาะเชจูขึ้นชื่อด้วย

อาหารทะเลสดๆ อยากใหทุ้กท่านไดล้ิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื่องเคยีง

ต่างๆ  

จากนัน้พาทกุท่านเเข้าพกัท่ี Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า   

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุ งรส

ต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื้อ

อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมา

รบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินมงักร ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบั

หวัมงักร อกีหน่ึงในมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาตขิองเกาะเชจู ซึ่งถอืกนัว่าถ้าหาก

ใครไมไ่ดม้าเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพือ่มาดโูขดหนิมงักร ถอืวา่ยงัมาไมถ่งึเกาะเชจ ู

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง : ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เกต็  - ศูนย์ 
เคร่ืองส าอาง  - ศูนย์โสม  - ดิวตีฟ้รี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ  
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โขดหนิมงักรแห่งน้ีเกดิขึน้จากการกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท าใหม้รีูปทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก าลงั

อ้าปากส่งเสียงร้องค ารามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากท้องทะเล เพื่อขึ้นสู่ท้องฟ้า เป็นประติมากรรมที่

ธรรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานทีแ่หง่น้ีเป็นทีส่นใจของนกัทอ่งเทีย่วเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมี

การจดลิขสิทธิเ์รียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทาง

การแพทย์เรยีกว่า ผลไม้ทอง มรีสเปรี้ยว ดสี าหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหลา้ ชา 

กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนั

ที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ  หรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยงัส่งผลดีต่อสุขภาพ

รา่งกายของทา่นเอง 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่น่ีมี

ขนม พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ช็อคโกแล็ตส้ม 

กมิจ ิสม้อบแหง้ มาม่า วุน้เสน้ รวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ 

ถว้ยใส่ขา้ว กระทะ ลูกบอลซกัผา้ เครื่องส าอางค์ชัน้น า Etude , Skinfood  

และของฝากของที่ระลกึมใีห้ท่านได้เลอืกซื้อมากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิาร

บรรจุกลอ่งตามเงือ่นไขของรา้น 

จากนั ้นพาท่านเดินทางสู่  ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์ Midam Cosmetic 

ประเภทเวชส าอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย   เช่น 

ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า เครืองส าอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีก

มากมาย อาทเิชน่ B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียงัมคีรมีทีโ่ดง่ดงั  

อาทเิชน่ ครมีเมอืกหอยทาก , เซรัม่พษิง ู, ครมีโบทอ็ก , Aloevera Gel . ครมีน ้าแตก , BB Cream , etc 

อาหารกลางวนัพร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คอืหมูหมกัชิ้นบาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น 

กะหล ่าปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มาต้มรวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และ

น ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหรา่ย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่

อรอ่ยกบัเมนูอาหารน้ีอยา่งแน่นอน 
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จากนัน้น าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งน้ีรฐับาล

รบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึ่งถอืว่าเป็นโสมที่มคีุณภาพดี

ทีสุ่ด ภายในจะมเีจา้หน้าที่ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัโสมพรอ้มอธบิายคุณสมบตัิ

และผลติภณัฑ์ที่ผลติจากโสม ให้ท่านได้เลอืกซื้อโสมที่มคีุณภาพดทีี่สุด

และราคาถูก กลบัไปบ ารุงรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่า่นรกัและนบัถอื 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี่ ดิวต้ีฟรี (Duty Free Shop) ทีน่ี่

มสีนิคา้ปลอดภาษชีัน้น าใหท้่านเลอืกซื้อมากมายกว่า 500  ชนิด  อาทเิช่น 

น ้าหอม เสื้อผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดบั หลากหลาย        

แบรนดด์งั อาทเิชน่ Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex  

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ ชื่อ

ดงั บนเกาะเชจู อาทิเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอางค์ เครื่องประดบั 

NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสัประสบการณ์ชอ้ปป้ิงที่เรา้ใจที่สุด

ของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศทะเลใต ้

21:30 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เท่ียวบินท่ี ZE551  

เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณี

ใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของ

สายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึนอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการท่องเท่ียวท่ีระบุใน

โปรแกรม       ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และ

ค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 
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***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  

และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็นนักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน 

แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม HOT PROMOTION JEJU ทางแลนด์

เกาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท 

หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อม

กรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือ

จากลกูค้าปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไม่ผา่นกองตรวจคน

เข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกั

ตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย ลกูค้าจะต้องเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 

ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้

จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบยีบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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เง่ือนไขการให้บริการกรณสี ารองทีน่ั่ง  
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงินเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
      ราคาปกติช าระเงินมดัจ า***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
   2. ส่วนท่ีเหลือช าระเต็มจ านวนก่อนออกเดินทาง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช าระยอดเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ี
ก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการเดินทาง
กบัทางบริษทั 
ราคานีร้วม 
-   ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ช้ิน 
-   ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเส้นทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เ ด็ ก ไ ม่
เ ส ริ ม
เตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

สิงหาคม : 31-3 ก.ย. 
กนัยายน : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 8-11 , 9-12 , 10-13 , 15-18 , 16-19 , 17-20 , 
22-25 , 23-26 , 24-27 , 29-2 ต.ค. 

10,800 

4,900.- กันยายน  : 4-7  , 7-10  , 11-14 , 14-17 , 18-21 , 21-24 , 25-28 , 28-1 
ต.ค. ,  
                 30-3 ต.ค. 

11,100 

กนัยายน  : 5-8 , 6-9 , 12-15 , 13-16 , 19-22 , 20-23 , 26-29 , 27-30 11,400 
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-   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอ
เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
ราคานีไ้ม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 

-   ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร 
และ เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเอง
ต่างหาก) 
-   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) 
ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทาง
เตรียมเอกสารและด าเนินการยื่นวีซ่าดว้ยตนเองเท่านั้น  (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจา้ของหนังสือ
เดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 
-  ค่าอาหารท่ีลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไม่
สามารถรับประทานอาหารท่ีทางทวัร์จดัให ้กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปส่วนตวัส ารองมาดว้ย 
 
กรณยีกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัข้ึนไป ยดึมดัจ า 
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
(ราคาโปรโมช่ันไม่สามารถยกเลกิการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงวนัเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี ) 

** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดินทางหรือเปลีย่นช่ือผู้เดินทางได้*** 
กรุ๊ปทีเ่ดินทางต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทีย่วบินพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
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หมายเหตุ 
-           จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 
วนัก่อนการเดินทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเท่ียว
ต่างประเทศช าระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท) 
 -         เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดย
ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
-           หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเท่ียว เท่านั้น (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนท าให้ไม่สามารถเดินทางไดท้าง
บริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั
หยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคน
เขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศ
แบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบติัเหตุท่ีเกิดจาก ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          การติดต่อใดๆกบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบริษทัดงัน้ี 
วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าว และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆ ถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ  านาจขอบริษทัก ากบัเท่านั้น 
-           หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ัง
ก่อนท าการออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ เปล่ียนแปลงไฟลท์บิน การยกเลิกไฟลท์บิน เปล่ียนแปลง
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วนัเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของ
ทางบริษทั ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบและคืนค่าใชจ่้ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปป้ิงตามท่ีโปรแกรมก าหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 
100,000 วอน หรือเป็นเงินไทย3,500 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรม
ท่ีเขา้พกั ไม่สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลูกคา้มีความประสงคข์อแยกตวัจากทวัร์หรือการท่องเท่ียวกบัคณะ ทางแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 
บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตดัหอ้งพกัส าหรับผูท่ี้ไม่เดินทาง ผูร่้วมเดินทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกคา้ท่ีเดินทางท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการ
ข้างต้น 

หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


