
 

   

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง เดือนกนัยายน ���� 

โปรแกรมเดนิทาง 
ทุง่ดอกหญา้ แซ พยอล โอรมึ  - พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค  - ฮลัโหล คติตี# เจจ ู - ภเูขาซองอคั  - วดัซนับงัซา -  

 รา้นนํ#ามนัสน  - ชมดอกหญา้สชีมพ ูพงิคม์ลูลี-  - หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอบึ  - ซอพจโิกจ ิ -  

ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  - พพิธิภณัฑแ์ฮนยอ – ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหนิรปูหวัมงักร  - รา้นคา้สมนุไพร  - 

รา้นละลายเงนิวอน  - ศนูยเ์ครื-องสาํอาง  - ศนูยโ์สม  - ดวิตี#ฟร ี - ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู

   

 

    22:00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที- ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณชั #น 4 ชั #นผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ 

     EASTAR JET  (BOEING 737-800)  หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ …….  ใกลป้ระตทูางเขา้หมายเลข ……. โดยมเีจา้หน้าทจีากบรษิทั 

     คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก ในเรื-องของเอกสารของทา่น 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 

 

ขอ้แนะนาํ  ถา้ตอ้งการนาํของเหลวขึ�นเครื�องใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ�น 
(รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้าํถุงขึ�นไปเพียงใบเดียวเท่านั�น การนาํ
ผลิตภณัฑข์องสดที�ทาํจากสตัวไ์ม่วา่เนื�อหมู เนื�อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้าํเขา้ประเทศเพื�อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากร
ตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 



 

   

 

  

  

  

 

 

 

02.35-03.05 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ EASTAR JET เที-ยวบนิที- ZE552 นบัเป็นเป็นสายการบนิน้องใหมเ่ที-ยว

เกาหลทีี-เพิ-งเขา้มาบนิในตลาดไทยเมื-อปี พ.ศ. 2554 เป็นสายการบนิที-มคีุณภาพใชเ้วลา 6 ปี ในการเตบิโต มเีที-ยวบนิทั #งในประเทศเกาหลแีละ

ต่างประเทศ ใชเ้ครื-องบนิที-มรีะบบเป็นมติรกบัสิ-งแวดลอ้ม มกีารพฒันาดา้นระยะทางการบนิ และประสทิธภิาพในการใชนํ้#ามนัเชื#อเพลงิอยา่งดี

เยี-ยม  

 

 

 

 

09.30-10.30  น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิชจ ูเป็นท่าอากาศยานที-ใหญ่เป็นอนัดบัที- 3 ของเกาหลใีต ้รองจากท่าอากาศยานนานาชาติ

อนิชอน และท่าอากาศยานกมิโป ก่อตั #ง เมื-อปี พ.ศ. 2511 ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาท่านเดนิทางสู ่             เกาะเชจ ูซึ-ง

ไดร้บัการขึ#นทะเบยีนมรดกโลก (กรณุาปรบัเวลาของทา่นใหเ้รว็ขึ#น 2 ชั -วโมง เพื-อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิ-นของประเทศเกาหล ี

พาทุกท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกหญ้า แซ บยอล โอรึม เป็นภูเขาไฟที-มีชื-อเสียงอีกแห่งหนึ-งของ                  

เกาะเชจู เป็นสถานที-มองเหน็ดาวประจําเมอืงที-เปล่งประกายสวยงามบนทอ้งฟ้ายามพลบคํ-าและเป็น

รู้จ ักกันอย่างแพร่หลายในรายการชื-อดังอย่าง Hyori's Home Stay ทุกท่านสามารถขึ#นมาสมัผัส

บรรยากาศอนัสดใส ชมพระอาทติยก์นับนภูเขาไฟแห่งนี# ขอแนะนําวา่หา้มพลาดเดด็ขาดๆ นอกจากนี#

สถานที-แห่งนี#เป็นที-จดัเทศกาล Jeju Fire Festival จะมขีึ#นที-บรเิวณเนินเขา โดยจะจดัในช่วงประมาณ

ปลายเดอืนกุมภาพนัธไ์ปจนถงึต้นเดอืนมนีาคมของทุกปี ที-นี-จะมกีารจุดไฟอย่างยิ-งใหญ่ เพื-อเป็นการ

ตอ้นรบัฤดูเกี-ยวเกบ็และยงัเป็นการอวยพรใหม้สีุขภาพดอีกีดว้ย ซึ- เพื-อทําการเตรยีมพื#นที-ในการปลูก

พชืสาํหรบัฤดเูกบ็เกี-ยวถดัไป (หมายเหตุไมไ่ดพ้าไปชมงานเทศกาล) 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิhว เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื#นเมอืงดั #งเดมิ จมิดกัจานใหญ่นี#ประกอบไปดว้ย ไก่ชิ#นโต   วุน้

เสน้เกาหลนีี#มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆทาํจากมนัฝรั -งทาํใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  

การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิ#นเลก็พอดคีาํ รบัรองตอ้งตดิใจ 

พาท่านเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนที-ไดร้บัของขวญัจากธรรมชาต ิทาํให้

เป็นที-ปลูกชาเขยีวคุณภาพสูง ที-ส่งผลิตภณัฑ์ชาเขยีวส่งออกไปขายทั -วโลก เป็นสถานที-จดัแสดง

ประวตัแิละวฒันธรรมการชงชา   อนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปูจากชานานาชนิด อาทเิช่น 

ชาเขยีวคุณภาพเยี-ยมเหมาะสําหรบัซื#อเป็นของฝาก มคีุกกี#ชาเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่นมาสก์หน้าชา

เขยีว และแชมพู เป็นต้น ภายในยงัมคีาเฟ่ที-จําหน่ายชาเขยีวทั #งรอ้นและเยน็ ไอศกรมี ชาเขยีว และ

โรลชาเขยีวที-คุณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปด้วย หอชมววิซึ-งนักท่องเที-ยวจะได้สมัผสักบั

วนัที�สองของการเดินทาง    ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พพิธิภณัฑ์ชาโอซุลลอค  - ฮัลโหลคติตี*  - ภูเขาซองอคั  - วดัซันบังซา   



 

   

 

  

  

  

 

 

ภาพบรรยากาศของไรช่าเขยีวที-ใหญ่ที-สดุในเกาหลใีต ้รวมทั #งถ่ายภาพที-ระลกึกบัถว้ยชา ซึ-งเป็นสญัลกัษณ์ของไรช่าเขยีวที-นี- 

พาท่านมุ่งหน้าสู่ ฮัลโหลคิตตี7  (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถานที-จ ัดแสดงเรื-องราว

เกี-ยวกับคิตตี#  หลากหลายเวอร์ชั -น  รวมทั #งสิ-งของเครื-องใช้ที- เป็นคิตตี#ทั #งหมดรวบรวมไว้ที- นี-               

พร้อมเรื-องราวและประวัติความเป็นมา ภายในมีร้านขายของที-ระลึกน่ารักๆ มากมายให้ท่าน               

ได้เลือกซื#อติดไม้ติดมือ เช่น ที-คาดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และช็อดโกแล๊ต รับรองถูกใจ             

สาวกของ Hello Kitty แน่นอน อกีทั #งยงั คติตี#คาเฟ่ ซึ-งเป็นรา้นกาแฟตกแต่งอย่างน่ารกัเหมาะสาํหรบั

ถ่ายภาพ ภายในรา้นมจีาํหน่ายเค๊กหลายรสชาต ิ ไอศรมีโยเกริ mต และกาแฟ รสชาตอิรอ่ย          ที-ไม่

ควรพลาด 

 

พาท่านเดินทางสู่ ภเูขาซองอคั (SONG AK) เป็นภเูขาไฟที�สวยงามอีก1 ลกูบนเกาะเชจู สามารถชมวิว

ท้องทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดที�นี�จะ

ไม่ได้เป็นทรายสีขาวแต่กลับเป็นหินสีดํา นํ -าทะเลสีดําแปลกตา เป็นจุดดํานํ -ายอดนิยมของกลุ่ม

แฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมีช่องที�ทหารญี�ปุ่ นบังคบัให้คนเกาหลีขุดเจาะไว้ตั -งแต่สมยัสงครามโลก  เพื�อ

เอาไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้สําหรับทําลายเรือของอเมริกา โดยทําเป็นเรือติดระเบิดแล้วพุ่งชนแบบพลีชีพ 

ก่อนนี -เปิดให้เข้าชม แต่มีเหตกุารณ์เคยดินถลม่ลงมาเลยปิดไม่ให้เข้าชม                อีกเลย และยงัเคยเป็น

สถานที�ถ่ายทําเรื�อง "แดจงักมึ"ตอนที�ถกูเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของ           เกาหลีใต้ 

จากนั #นพาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซันบงัซา วดัแห่งนี#ตั #งอยู่บนเขาซันบงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  

ระหว่างทางขึ#นท่านจะได้ยนิเสยีงพระสวดมนต์ ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ-งเป็น

พระประธานที-มคีวามศกัดิ mสทิธิ mและเป็นที-เลื-อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลใีต้ที-นับถอื

ศาสนาพุทธ  และรปูปั#นเจา้แมก่วนอมิซึ-งหนัหน้าออกสูท่ะเล นอกจากนั #นยงัมรีปูปั#นพระสงักจัจายน์ ซึ-ง

หากได้ลูบพุงก็จะรํ-ารวยเงินทอง ท่านจะได้พบกับวิธีการทําบุญของชาวเกาหลีใต้ที-แตกต่างกับ

วฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื-อเป็นอาหารสาํหรบัพระสงฆแ์สดงถงึความอุดมสมบรูณ์ ถวาย

เทยีนเพื-อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนั #นที-วดัแห่งนี#ท่านยงัจะไดช้ื-นชมกบัววิทะเลที-สวยงามของ

แหลมมงักรที-ยื-นออกสูม่หาสมทุร 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารที-เป็นที-นิยมของชาวเกาหล ี โดยการนําหมสูามชั #นไปย่างบนแผ่นโลหะที-ถูกเผาจน

รอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื-องเคยีงต่างๆ ได้แก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหั -นบางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และนํ#ามนังา ถงึแมว้่า

ซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการที-สุดแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสีว่นผสมที-หลากหลาย แต่ว่าถา้พูดถงึรสชาตแิลว้ นับว่าพลาด

ไมไ่ดเ้ลย 

 



 

   

 

  

  

  

 

 

จากนั #นพาทุกทา่นเเขา้พกัที- Sea & Hotel  หรอืเทยีบเทา่   

 

รบัประทานอาหารเชา้ที-โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ     (ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื#ออื-นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที-จํานวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ที-น้อยกว่า

เทา่นั #น แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึ#น 

จากนั #นพาทา่นเดนิทางต่อที- ร้านค้าสมุนไพรสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาตผิา่นผลงานการ

วจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและนํ#าตาล

ในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย เพื-อเพิ-ม

ภูมติ้านทานและทําใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึ-งกําลงัเป็นสิ-งที-ไดร้บัความนิยมจากคนในประเทศ

เกาหลเีป็นอยา่งมาก 

พาทุกท่านเดนิทางชม ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลีG ณตอนนี#กําลงัเป็นที-ถ่ายรูปยอดนิยมแห่ง

ใหมข่องคนเกาหล ีบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิบนเกาะเชจ ูสขีองดอกพงิคม์ลูลี#สจีะสวยนุ่มดูชมพู

อ่อนละมุนพรอ้มเรยีงกนัเบ่งบานอวดสสีนัฉูดฉาดสวยงาม (โดยปกตดิอกหญ้าสชีมพู พงิค์มูลลี-จะ

เริ-มบานประมาณช่วงกลางเดือนกนัยายน - พฤศจิกายน แต่ทั #งนี#ขึ#นอยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนั

เดนิทาง ) ท่ามกลางอากาศที-เยน็สบายและทศันีย์ภาพที-สวยงามชวนให้ทุกท่านได้เก็บรูปความ

ประทบัใจเป็นความทรงจาํ 

 

 

จากนั #นพาท่านเยี-ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้าน

แห่งนี#ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณอายุมากกว่า qrr ปี ที-ยงัมี

ชาวบา้นอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้นที-นี-คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมลูมา้ เป็นตวัยดึ

กอ้นหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับา้น ถา้ท่านเคยมาเที-ยวเกาหลใีตแ้ลว้เคยเหน็

ไหต่างๆที-อยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็นไหสําหรบัทํา "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่สําหรบัที-

เกาะนี#นั #น ไหที-วางเรยีงรายกนัอยูต่ามบา้นเรอืนที-นี-จะเป็นไหสาํหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราส

เบอรร์ี- ที-จะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี# โดยชาวบ้านจะนําผลเบอรร์ี-ป่ามาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบันํ#าผึ#ง 

และหมกัไวส้ามปี ก่อนที-จะนํามารบัประทานได ้รสชาตหิวานอมเปรี#ยว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้น

การรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนันี#กลายเป็นสนิคา้ที-ผูม้าเยี-ยมเยอืนมกัจะซื#อกลบัไปรบัประทาน และซื#อเพื-อเป็นของฝาก 

วนัที�สามของการเดินทาง  ร้านนํ*ามันสน  - ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู –หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ -ซอฟจิโกจิ  ยอดเขาซองซาน อลิจุลบง  

                                          พพิธิภัณฑ์แฮนยอ 



 

   

 

  

  

  

 

 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านด้วย "แทจพีลูแบ็ก"  เป็นการนําเนื#อหมูหมกักบัเครื-องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนําไปผดัคลุกเคล้าพรอ้มนํ#าซุป 

นกัทอ่งเที-ยวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื-อสกุรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื-องเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ 

เป็นอาหารพเิศษที-ขอแนะนํา 

 

จากนั #นพาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นทุ่งหญ้ากวา้งตดิทะเล สามารถเพลดิเพลนิไป

กบัความงามของโขดหินรูปร่างแปลกๆ รวมทั #งโบสถ์คาทอลิก ภาพความงดงามจึงเป็นสถานที-

ดงึดดูยอดนิยมการถ่ายทาํละครซรีี-สเ์กาหล ีเรื-อง F4 เกาหล ี(BOYS OVER FLOWERS) 

 

จากนั #นนําท่านชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟที-ดบั

แล ้ปากปล่องภูเขาไฟที-มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานที-โด่งดงัที-ผูค้นมาขอพรและชมพระอาทติยข์ึ#น เป็นหนึ-งใน 10 สถานที-สวยงามใน

เกาะเชจู และในจุดนี#เรา           ยงัสามารถดื-มดํ-ากบัท้องฟ้าและนํ#าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที-สวยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็นสถานที-ที-

นกัท่องเที-ยวจากทั -วทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ-งมหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึ#นไปยงั

ปากปล่องภูเขาไฟที-ดบัแลว้ ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรปูจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิที-ท่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิ

ทวิทศัน์และบรรยากาศ        ที-แตกต่างกนั เมื-อขึ#นไปถงึดา้นบนสดุของปากปลอ่งภูเขาไฟทา่นจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิทุธิ m และทศันียภาพที-

สวยงามอยา่งแน่นอน 

 

 

 

 

 

จากนั�นพาทุกท่านเดินทางสู่ Haenyeo Museum (พิพิธภัณฑ์แฮนยอ) แฮนยอ คือนกัดาํนํ� าที�ลงไปเก็บอาหารทะเลบริเวณรอบๆชายฝั�งของเกาะเชจู

ดว้ยวิธีการตามแบบฉบบัดั�งเดิมของเกาหลี บางคนก็ยกให้แฮนยอเป็นนางเงือกแห่งทอ้งทะเลซึ� งไดรั้บ

ความสนใจอย่างมาก ภายใน  พิพิธภณัฑ์ทุกท่านจะได้พบภาพถ่ายแฮนยอที�สะท้อนให้เห็นถึงความ

แข็งแกร่งของผูห้ญิงบนเกาะเชจู โดยรูปแบบการจดัแสดง เป็นอาคารและวตัถุบอกเล่า เรื�องราว วิถีชีวิต

ความเป็นอยู ่ ซึ� งขา้วของ เครื�องใชที้�นาํมาแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใชที้�เจา้ของบา้นไดใ้ชง้านจริง อาทิ 

เช่นการแต่งกาย ในสมยัก่อนชุดแต่งกายของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆที�ดูสบายตา และที�สําคญัคือมีกฎ

หา้มไม่ให้ผูช้ายจอ้งมองพวกเธอ แต่การแต่งกายของแฮนยอยคุปัจจุบนัจะมีชุดที�รัดรูปเตม็ตวัคลา้ยกบันกั

ประดานํ�าสีดาํโดยมีอุปกรณ์คือ แวน่กนันํ� า เคียว ถุงตาข่ายและหินตะกั�วร้อยเพื�อถ่วงนํ� าหนกั  ไฮไลทข์อง



 

   

 

  

  

  

 

 

แฮนยอคือจุดที�ดาํลงไปจะลึกเกือบร้อยเมตรแต่แฮนยอก็ดาํลงไปไดโ้ดยไม่ตอ้งใชถ้งัออกซิเจนแสดงให้เห็นว่าพวกเธอนั�นมีความแข็งแกร่งส่วน

อาหารที�หามาไดน้ั�นก็มีหลากหลายทั�งสาหร่าย หอยเป๋าฮื�อ เม่นทะเล หมึกยกัษ ์ฯลฯ อนัสะทอ้งถึงความอุดมสมบูรณ์ของทอ้งทะเล (หมายเหตุ :ขอ

สงวนสิทธิC การเขา้ชมเนื�องจากสถานที�ท่องเที�ยวบางแห่งมีวนัหยดุประจาํ) 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซฟู๊ีดนึ-ง เมนูปิ# งย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ เกาะเชจขูึ#นชื-อดว้ยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุ้กท่านไดล้ิ#ม

ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื-องเคยีงต่างๆ  

จากนั #นพาทุกทา่นเเขา้พกัที- Sea & Hotel  หรอืเทยีบเทา่   

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที-โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก 

และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื#ออื-นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที-จํานวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ที-น้อยกว่าเท่านั #น แต่

ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึ#น 

จากนั #นพาทุกท่านชม  ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินมงักร ที-มลีกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร อกีหนึ-งในมนต์

เสน่หท์างธรรมชาตขิองเกาะเชจ ูซึ-งถอืกนัวา่ถา้หากใครไมไ่ดม้าเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพื-อมาดโูขดหนิมงักร 

ถอืว่ายงัมาไม่ถงึเกาะเชจู โขดหนิมงักรแห่งนี#เกดิขึ#นจากการกดักร่อนของคลื-นลมทะเล ทําให้มรีูปทรง

ลกัษณะเหมอืนหวัมงักร กําลงัอา้ปากสง่เสยีงรอ้งคํารามและพยายามที-จะผุดขึ#นจากทอ้งทะเล เพื-อขึ#นสู่

ทอ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมที-ธรรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานที-แหง่นี#เป็นที-สนใจของนกัทอ่งเที-ยวเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

จากนั #นนําท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิ mเรยีบรอ้ยแลว้ 

เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรี#ยว ดสีาํหรบับุคคลที- 

นิยมดื-มเหลา้ ชา กาแฟ นํ#าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิที-ตกคา้งหรอืไขมนัที-สะสม

อยูภ่ายในผนงัของตบั  หรอืไต ชว่ยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึ#น ซึ-งยงัสง่ผลดต่ีอสขุภาพรา่งกายของ

ทา่นเอง 

จากนั #นพาท่านเดนิทางสู ่ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที-นี-มขีนม  พื#นเมอืงเกาหลหีลากชนิด 

อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลต็สม้ กมิจ ิสม้อบแห้ง มาม่า        วุน้เสน้ รวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน 

เชน่ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว กระทะ ลกูบอลซกัผา้  เครื-องสาํอางคช์ั #นนํา Etude , Skinfood  และของฝากของ

ที-ระลกึมใีหท้า่นไดเ้ลอืกซื#อมากมาย พรอ้มทั #งมบีรกิารบรรจุกลอ่งตามเงื-อนไขของรา้น 

 

วนัที�สี�ของการเดนิทาง    ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เกต็  - ศูนย์เครื�องสําอาง  -  
                                        ศูนย์โสม  - ดวิตี*ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ  

 



 

   

 

  

  

  

 

 

จากนั #นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครืGองสําอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชสําอางค์ที-หมอ

ศลัยกรรมเกาหลรีว่มออกแบบมากมาย   เช่น ผลติภณัฑบ์าํรุงผวิหน้า เครอืงสาํอางค ์หลากหลายแบรนด ์

และอื-นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี#ยงัมีครมีที-โด่งดงั  อาทิเช่น 

ครมีเมอืกหอยทาก , เซรั -มพษิง ู, ครมีโบทอ็ก , Aloevera Gel . ครมีนํ#าแตก , BB Cream , etc 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิสว่นผสมของเมนูนี# คอืหมหูมกัชิ#นบาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหลํ-าปล ีฟักทองอ่อน ถั -วงอก แครอท 

เหด็และวุน้เสน้มาต้มรวมกนั โดยสามารถทานได้ทั #งแบบแห้งและนํ#า เครื-องเคยีงต่าง ๆ คอื ถั -วงอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิเสรฟิ

พรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ทา่นจะอิ-มอรอ่ยกบัเมนูอาหารนี#อยา่งแน่นอน 

จากนั #นนําท่านสู่ ศูนยโ์สม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี#รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที-

อายุ 6 ปี ซึ-งถอืว่าเป็นโสมที-มคีุณภาพดทีี-สุด ภายในจะมเีจา้หน้าที-ใหค้วามรูเ้กี-ยวกบัโสมพรอ้มอธบิาย

คุณสมบตัแิละผลติภณัฑ์ที-ผลติจากโสม ให้ท่านไดเ้ลอืกซื#อโสมที-มคีุณภาพดทีี-สุดและราคาถูก กลบัไป

บาํรงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ที-ทา่นรกัและนบัถอื 

จากนั #นนําท่านช้อปปิ# งสนิค้าปลอดภาษีที- ดิวตี7ฟรี (Duty Free Shop) ที-นี-มสีนิค้าปลอดภาษีชั #นนําให้

ท่านเลือกซื#อมากมายกว่า 500  ชนิด  อาทิเช่น นํ# าหอม เสื#อผ้า เครื-องสําอาง กระเป๋า นาฬิกา 

เครื-องประดับ หลากหลาย        แบรนด์ดัง อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM 

,Rolex   ฯลฯ 

จากนั #นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ# งสนิค้าท้องถิ-น ชื-อดงั บนเกาะเชจู อาทิ

เสื#อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื-องสําอางค์ เครื-องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผัส

ประสบการณ์ชอ้ปปิ#งที-เรา้ใจที-สดุของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศทะเลใต ้

��:qr น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ EASTAR JET เที-ยวบนิที- ZE���  

              เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะ

ไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�นและขอสงวนสิทธิC ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น ซึ� งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั***           ในกรณี

เกิดเหตุสุดวสิัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือสิ�งของสูญหายตามสถานที�

ต่างๆ ที�เกิดขึ�นอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ที� ที�จะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการท่องเที�ยวที�ระบุในโปรแกรม       ผูเ้ดินทางไม่

สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั�งสิ�น ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายที�ลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 

ฃ 

 

 

***เนื�องจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครั �งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื�องผูแ้อบแฝงมาเป็น
นักท่องเที�ยว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอื์�น เช่น ไปทาํงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันั �นตั �งแต่วนัที� / มีนาคม 0112 โปรแกรม HOT PROMOTION JEJU ทาง

แลนดเ์กาหลีจาํเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื�อให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านั�น เป็นจาํนวนเงิน (/C,CCC บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเป็น
นักท่องเที�ยวจริงๆ เดินทางท่องเที�ยวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมที�กาํหนด สามารถขอรบัเงินประกนันี�คืนเตม็จาํนวน ดงันั �นจึงใคร่ขอ

ความร่วมมือจากลกูค้าปฏิบติัตามเงื�อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธิL ไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั �งที�
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าที�ตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลกูค้าจะต้องเป็น
ผูช้าํระเองทั �งหมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเที�ยวหลงัเวลาเครื�องลงประมาณ / ชั �วโมง ทางทวัรไ์มมี่นโยบายให้คณะรอ ท่านที�ติด
ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื�อ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที�ยวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 



 

   

 

  

  

  

 

 

 

 

 
เงื�อนไขการให้บริการกรณีสํารองที�นั�ง  
   1. ราคาโปรโมชั�นชาํระเงินเตม็จาํนวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
      ราคาปกติชาํระเงินมดัจาํ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
   2. ส่วนที�เหลือชาํระเตม็จาํนวนก่อนออกเดินทาง 30 วนั ในกรณีที�ไม่ชาํระยอดเงินส่วนที�เหลือตามเวลาที�กาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิC ในการเดินทางกบัทางบริษทั 
ราคานี*รวม 
-   ค่าตัQวเครื�องบิน ตามที�ระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที�มี   
-   ค่าอาหารทุกมื�อ ตามที�ระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าที�พกัระดบัมาตรฐาน T คืน (พกัหอ้งละ T-U ท่าน)  
-  ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที�ยวตามรายการ / ค่านํ�าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิ�น 
-   ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้าํนาญเส้นทาง นาํท่านท่องเที�ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธิC หวัหนา้ทวัร์ไม่บินขึ�นไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ W,XXX,XXX บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านั�น) 
ราคานี*ไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ�น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 

-   ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (หาก
ท่านตอ้งการสั�งเพิ�ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ�มเองต่างหาก) 
-   ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่านํ�าหนกักระเป๋าสมัภาระ ที�หนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเดีGยวเพิGม 

สิงหาคม : 31-3 ก.ย. 

กนัยายน : >-? , �-� , A-� , 8-11 , 9-12 , 10-13 , 15-18 , 16-19 , 17-20 , 22-25 , 23-26 , 

24-27 , 29-2 ต.ค. 

10,800 

i,jkk.- กนัยายน  : ?-J  , 7-10  , 11-14 , 14-17 , 18-21 , 21-24 , 25-28 , 28-1 ต.ค. ,  

                 AK-A ต.ค. 
11,100 

กนัยายน  : 5-8 , 6-9 , 12-15 , 13-16 , 19-22 , 20-23 , 26-29 , 27-30 11,400 



 

   

 

  

  

  

 

 

-   ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3) ใบสาํคญัถิ�นที�อยู ่4) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 
5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ�ว 2 รูป ผูเ้ดินทางเตรียมเอกสารและดาํเนินการยื�นวซ่ีาดว้ยตนเองเท่านั�น  (สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของ
หนงัสือเดินทางตอ้งทาํเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื�นวซ่ีา) 
-  ค่าอาหารที�ลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี�ยนแปลงจากที�โปรแกรมกาํหนด หากลูกคา้ไม่สามารถรับประทานอาหารที�ทางทวัร์จดัให ้
กรุณาเตรียมอาหารสาํเร็จรูปส่วนตวัสาํรองมาดว้ย 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัขึ�นไป ยดึมดัจาํ 

- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่าทวัร์ทั�งหมด 

(ราคาโปรโมชั�นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี�ยนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางไดใ้นทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทางได*้** 

กรุ๊ปที�เดินทางตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  
รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั�งหมด 

หมายเหตุ 
-           จาํนวนผูเ้ดินทาง ขั�นตํ�า ผูใ้หญ่ TX ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึ�นไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย i วนัก่อนการเดินทาง 
-           ราคานี� เป็นราคาสาํหรับนกัท่องเที�ยวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั�น (นกัท่องเที�ยวต่างประเทศชาํระเพิ�มท่านละ U,XXX บาท) 
 -         เที�ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
-           สงวนสิทธิC ในการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินทั�งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
-           หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ j เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยว เท่านั�น (หากหนงัสือเดินทาง
เหลือนอ้ยกวา่ j เดือนทาํใหไ้ม่สามารถเดินทางไดท้างบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น) 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ หรือกรณี
ที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั�งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของบริษทัฯ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื�อ เพราะค่าใชจ่้าย
ทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจาก ความประมาทของตวั
นกัท่องเที�ยวเอง 
-           ตัQวเครื�องบินเป็นตัQวราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงิน 
-          การติดต่อใดๆกบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ฯลฯ ตอ้งทาํในวนัทาํการของบริษทัดงันี�  วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา Xl.XX น. - Wm.XX น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนกัขตัฤกษที์�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆ ถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษทัทั�งสิ�น เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจขอบริษทักาํกบัเท่านั�น 
-           หากท่านที�ตอ้งการออกตัQวภายในประเทศ อาทิเช่นเครื�องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั� งก่อนทาํการออกตัQว เพื�อป้องกนัปัญหาเที�ยวบิน
ล่าชา้ เปลี�ยนแปลงไฟลท์บิน การยกเลิกไฟลท์บิน เปลี�ยนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดการผดิพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ซึ�งอยูเ่หนือ
การควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบและคืนค่าใชจ่้ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลูกคา้ไม่เขา้ร้านคา้ชอ้ปปิ� งตามที�โปรแกรมกาํหนด ทางแลนดป์รับเงินค่าเขา้ร้านช็อปร้านละ WXX,XXX วอน หรือเป็นเงินไทยU,iXX บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ�นอยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมที�เขา้พกั ไม่สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลูกคา้มีความประสงคข์อแยกตวัจากทวัร์หรือการท่องเที�ยวกบัคณะ ทางแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธิC การตดัหอ้งพกัสาํหรับผูที้�ไม่เดินทาง ผูร่้วมเดินทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้



 

   

 

  

  

  

 

 

-           ขอสงวนสิทธิC สาํหรับลูกคา้ที�เดินทางท่องเที�ยว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั�น 
-            เมื�อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทั*งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที�ได้ระบุไว้แล้ว

ทั*งหมด 
 

กรณุาอ่านเงืGอนไขการจองทวัรต์ามทีGระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าทีGก่อนทาํการจอง 

 


