
 

   

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 19 กรกฎาคม - 31 สงิหาคม ���� 

โปรแกรมเดนิทาง 
พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค  - ฮลัโหล คติตี� เจจ ู - โชวก์ายกรรม  - วดัซนับงัซา  - ภูเขาซองอคั  - ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหนิรปู

หวัมงักร+สะพานขา้มทะเลยงยอน  - ศนูยเ์ครื.องสาํอางค ์- ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  - รา้นนํ�ามนัสน  - หมูบ่า้นวฒันธรรม

ซองอบึ  - รา้นคา้สมนุไพร+รา้นละลายเงนิวอน  - ล๊อตเต ้ดวิตี�ฟร ี - ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู  

   

 

22:00-23.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัที. ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณชั �น 4 ชั �นผู้โดยสารขาออก 

เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน F  ใกล้ประตูทางเข้า

หมายเลข 3  โดยมเีจา้หน้าที.จากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวก ในเรื.องของเอกสาร

ของท่าน ขอ้แนะนํา ถา้ตอ้งการนําของเหลวขึ�นเครื.องใสก่ระเป๋าถอืตดิตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมี

ปรมิาณไมเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น (รวมกนัไมเ่กนิ 1 ลติร) บรรจุภณัฑด์งักลา่ว ควรใสใ่นถุงที.โปรง่ใสและ

สามารถเปิด-ปิดได้ดว้ย ใหนํ้าถุงขึ�นไปเพยีงใบเดยีวเท่านั �น การนําผลติภณัฑ์ของสดที.ทําจากสตัวไ์ม่ว่า

เนื�อหม ูเนื�อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหนํ้าเขา้ประเทศเพื.อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจ

พบจะตอ้งเสยีคา่ปรบั 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสวุรรณภมิู  

 



 

   

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ JEJU AIR เที�ยวบินที� 

7C2244 เป็นสายการบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต ้ สะดวกสบาย การดแูลเอาใจใสน่่า

ประทบัใจ พรอ้มทั �งภาพลกัษณ์ที.ด ี โดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื.อดงัของเกาหล ี สายการบนิเจจเูป็นสาย

การบนิชั �นนําที.พฒันาไดอ้ยา่งรวดเรว็ที.สดุในประเทศเกาหลใีต ้หลงัจากการก่อตั �งเมื.อปี 2005 ไดข้ยายตวั

อยา่งรวดเรว็โดยการปรบัปรงุราคาใหม้คีวามยตุธิรรมแก่ลกูคา้ตามคาํเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีารปฏริปู

ธุรกจิทางกา บนิอยา่งต่อเนื.องอกีดว้ย สายการบนิเจจไูดท้าํใหก้ารทอ่งเที.ยวเป็นที.แพรห่ลายจนประสบ

ความสาํเรจ็ ซึ.งก่อนหน้านั �นไมเ่คยนําวธิเีหล่านี�มาปฏบิตั ิ จนทาํใหป้ระเทศเกาหลใีตก้ลายเป็นประเทศ

ทอ่งเที.ยวได ้ มเีสน้ทางบนิมากกวา่ 67 แหง่ในเมอืงสาํคญั ๆ เครื.องบนิ B737-800ของสายการบนิเจจ ู ไดรบัการยอมรบัจากทั .วโลก ‘ในดา้น

ความ ปลอดภยั’และ‘สมรรถภาพ’เป็นเครื.องบนิที.ใชม้ากที.สดุและมชีื.อเสยีงในต่างประเทศ 

VW:XV-YV.XV น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ู เป็นทา่อากาศยานที.ใหญ่เป็นอนัดบัที. X ของ

เกาหลใีต ้ รองจากทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ไดถ้กูจดัอนัดบัจาก OAG วา่มไีฟลทห์รอื

การจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะที.สดุในโลก ก่อตั �งเมื.อปี พ.ศ. X[YY (กรณุาปรบัเวลาของทา่นใหเ้รว็ขึ�น X 

ชั .วโมง เพื.อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิ.นของประเทศเกาหล)ี ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พา

ท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจ ู ที.องคก์าร UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจเูป็น Y ใน _ สิ.ง

มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิหง่ใหมข่องโลก (THE WORLD’S NEW _ WONDERS OF NATURE) 

เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะที.เกดิใหมจ่ากภเูขาไฟที.ดบัแลว้ 

พาทา่นเดนิทางสู ่ พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'SULLOC) ดนิแดนที.ไดร้บัของขวญัจาก

ธรรมชาต ิทาํใหเ้ป็นที.ปลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ที.สง่ผลติภณัฑช์าเขยีวสง่ออกไปขายทั .วโลก เป็นสถานที.

จดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปูจากชานานาชนิด อาทิ

เชน่ ชาเขยีวคุณภาพเยี.ยมเหมาะสาํหรบัซื�อเป็นของฝาก มคีุก้กี�ชาเขยีว ซุปชาเขยีว แผน่มาสก์หน้าชา

เขยีว และแชมพ ูเป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่ที.จาํหน่ายชาเขยีวทั �งรอ้นและเยน็ ไอศรมีชาเขยีว และโรลชา

เขยีวที.คุณไมค่วรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึ.งนกัท่องเที.ยวจะไดส้มัผสักบัภาพ

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 

 

วนัที�สองของการเดินทาง    พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - ฮลัโหล คิตตี�  เจจู  - โชวก์ายกรรม  - วดัซนับงัซา  - ภูเขาซองอคั  - ยงดู
อมัร็อค หรือ โขดหินรูปหวัมงักร+สะพานขา้มทะเลยงยอน  - ศูนยเ์ครื�องสาํอางค ์



 

   

 

  

  

  

 

 

บรรยากาศของไรช่าเขยีวที.ใหญ่ที.สดุในเกาหลใีต ้รวมทั �งถ่ายภาพที.ระลกึกบัถว้ยชา ซึ.งเป็นสญัลกัษณ์

ของไรช่าเขยีวที.นี. 

พาท่านมุ่งหน้าสู่ ฮัลโหลคิตตี:  (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถานที.จ ัดแสดง

เรื.องราวเกี.ยวกบัคติตี� หลากหลายเวอรช์ั .น  รวมทั �งสิ.งของเครื.องใชท้ี.เป็นคติตี�ทั �งหมดรวบรวมไวท้ี.นี. 

พรอ้มเรื.องราวและประวตัคิวามเป็นมา ภายในมรีา้นขายของที.ระลกึน่ารกัๆ มากมายใหท้่านไดเ้ลอืก

ซื�อตดิไมต้ดิมอื เช่น ที.คาดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และชอ็ดโกแล๊ต รบัรองถูกใจสาวกของ Hello 

Kitty แน่นอน อกีทั �งยงั คติตี�คาเฟ่ ซึ.งเป็นรา้นกาแฟตกแต่งอยา่งน่ารกัเหมาะสาํหรบัถ่ายภาพ ภายใน

รา้นมจีาํหน่ายเค๊กหลายรสชาต ิ ไอศรมีโยเกริ nต และกาแฟ รสชาตอิรอ่ยที.ไมค่วรพลาด 

 

อาหารกลางวนัพร้อมเสรฟิด้วยเมนู จิมดกั ไก่อบซีอิB ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื�นเมือง

ดั �งเดมิ จมิดกัจานใหญ่นี�ประกอบไปดว้ย ไก่ชิ�นโต   วุน้เสน้เกาหลนีี�มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆทํา

จากมนัฝรั .งทาํใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การ

รบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิ�นเลก็พอดคีาํ รบัรองตอ้งตดิใจ 

 

 จากนั �นพาท่านเขา้ชม โชวก์ายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดงความสามารถ

ของนกัแสดงในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุน่ของรา่งกาย มกีารแสดงหลากหลายชุด แต่ละการ

แสดงจะแตกต่างกนัไป เป็นที.ตื.นตาตื.นใจของผู้ชม มทีั �ง แสง ส ีเสยีง ท่านจะได้รบัความสนุกสนาน 

เพลดิเพลนิ และหวาดเสยีว ไปพรอ้มๆกนั  เช่น โชวล์อดห่วง โชวนี์�นักกายกรรมจะหมุนตวัและแสดง

ทว่งท่ากายกรรมต่างๆ ดว้ยห่วงที.หอ้ยอยูก่ลางอากาศ  โชวก์ายกรรมกลางอากาศดว้ยผา้ นกัแสดงจะ

เลน่กายกรรม บดิตวัดว้ยทา่ทาง สงา่งามขณะหอ้ยตวัอยูก่ลางอากาศดว้ยผา้เพยีงผนืเดยีว เป็นตน้ แต่

ไฮไลทข์องโชวนี์� คอื มอเตอรไ์ซคผ์าดโผนในพื�นที.จาํกดั ที.เขา้ไปขบัสวนทางกนัอยูใ่นลูกโลก ซึ.งสนุก 

ตื.นเตน้เรา้ใจ เรยีกเสยีงปรบมอืจากผูช้มไดท้ั �งฮอล 

จากนั �นพาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) วดัแห่งนี�ตั �งอยู่บนเขาซนับงัหนั

หน้าออกสูท่ะเล  ระหวา่งทางขึ�นท่านจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนต ์ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรปู

องค์ใหญ่ซึ.งเป็นพระ ประธานที.มคีวามศกัดิ nสทิธิ nและเป็นที.เลื.อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาว

เกาหลใีตท้ี.นบัถอืศาสนาพุทธ  และรปูปั�นเจา้แมก่วนอมิซึ.งหนัหน้าออกสูท่ะเล นอกจากนั �นยงัมรีปูปั�น

พระสงักจัจายน์ ซึ.งหากไดล้บูพุงกจ็ะรํ.ารวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบัวถิกีารทาํบุญของชาวเกาหลใีตท้ี.

แตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื.อเป็นอาหารสําหรบัพระสงฆ์เพื.อความอุดม

สมบรูณ์ ถวายเทยีนเพื.อเป็นแสงสวา่งแหง่ชวีติ นอกจากนั �นที.วดัแหง่นี�ท่านยงัจะไดช้ื.นชมกบัววิทะเลที.

สวยงามของแหลมมงักรที.ยื.นออกมาสูม่หาสมทุร 



 

   

 

  

  

  

 

 

พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟที.สวยงามอีก1 ลูกบน

เกาะเชจ ูสามารถชมววิทอ้งทะเล ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มชีายหาดหนิ

รมิทะเล ชายหาดที.นี.จะไม่ไดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสดีํา นํ�าทะเลสดีําแปลกตา เป็นจุดดํานํ�า

ยอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมชี่องที.ทหารญี.ปุ่ นบงัคบัให้คนเกาหลขีุดเจาะไวต้ั �งแต่

สมยัสงครามโลก  เพื.อเอาไวจ้อดเรอืแอบซ่อนไว้สําหรบัทําลายเรอืของอเมรกิา โดยทําเป็นเรอืติด

ระเบดิแลว้พุง่ชนแบบพลชีพี ก่อนนี�เปิดใหเ้ขา้ชม แต่มเีหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมาเลยปิดไมใ่หเ้ขา้ชม

อกีเลย และยงัเคยเป็นสถานที.ถ่ายทําเรื.อง "แดจงักมึ"ตอนที.ถูกเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของ

เกาหลใีต ้สาํหรบัใครที.ชื.นชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงตอ้งฟินกบัหอยเป๋าฮื�อสุดขึ�นชื.อ ที.อาชพี

แฮนยอหรอืนกัประดานํ�าหญงิวยัชรา. งมขึ�นมาขายกนัอยูร่มิชายฝั .ง สด อรอ่ยอยา่บอกใครเชยีว 

 

จากนั �นพาทุกท่านชม  ยงดอูมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพาน

ขา้มทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัรอ็คที.มลีกัษณะคล้ายกบัหวัมงักร อกีหนึ.งใน

มนต์เสน่ห์ทางธรรมชาตขิองเกาะเจจู ซึ.งถอืกนัว่าถ้าหากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพื.อมาดู

โขดหนิมงักร กถ็อืว่ายงัมาไม่ถงึเกาะเจจู โขดหนิมงักรแห่งนี�เกดิขึ�นจากการกดักร่อนของคลื.นลม

ทะเล ทําใหม้รีปูทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร กําลงัอา้ปากส่งเสยีงรอ้งคํารามและพยายามที.จะผุด

ขึ�นจากทอ้งทะเล เพื.อขึ�นสูท่อ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมที.ธรรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานที.แหง่นี�เป็น

ที.สนใจของนักท่องเที.ยวเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัสามารถเดนิไปเยี.ยมชมสะพานขา้มทะเลยง

ยอนเพื.อชมววิธารลาวาที.ตอนนี�กลายเป็นธารนํ�าทะเลที.มสีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

จากนั �นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื�องสําอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช

สําอางค์ที.หมอศลัยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที.เหมาะกบัผู้ที.มีปัญหา

ผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิ�วรอย ฝ้า กระ จุดด่างดําใบหน้าหมองคลํ�า อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิ�วรอย 

แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไมต่อ้งศลัยกรรม 

 

ดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารที.เป็นที.นิยมของชาวเกาหล ี อาหารเย็นพร้อมเสริฟ

โดยการนําหมูสามชั �นไปย่างบน แผน่โลหะที.ถกูเผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื.อง

เคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทียมหั .นบางๆ พรกิไทยป่น เกลือ และนํ�ามนังา ถึงแม้ว่า

ซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการ ที.สุดแสนจะธรรมดา คือไม่ได้มีการหมักหรือมีส่วนผสมที.

หลากหลาย แต่วา่ถา้พดูถงึรสชาติ แลว้ นบัวา่พลาดไมไ่ดเ้ลย 

 



 

   

 

  

  

  

 

 

จากนั �นพาทุกทา่นเขา้พกัที. Sea & Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที.โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป 

ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจาก

อาหารมื�ออื.นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที.จํานวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ที.น้อยกว่าเท่านั �น แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนั

มารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึ�น 

 

จากนั �นนําท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็นภูเขา

ไฟที.ดบัแลว้ ปากปล่องภูเขาไฟที.มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานที.โด่งดงัที.ผูค้นมาขอพรและชมพระ

อาทติยข์ึ�น เป็นหนึ.งใน 10 สถานที.สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี�เรายงัสามารถดื.มดํ.ากบัทอ้งฟ้าและ

นํ�าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที.สวยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจ ูเป็นสถานที.ที.นกัท่องเที.ยวจากทั .วทุกมมุโลก

อยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ.งมหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิ

ขึ�นไปยงัปากปล่องภูเขาไฟที.ดบัแลว้ ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรปูจากมุมสงู 

แต่ละจุดชมววิที.ท่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศที.แตกต่างกนั เมอืขึ�นไปถงึดา้น

บนสดุของปากปลอ่งภเูขาไฟทา่นจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิทุธิ n และทศันียภาพที.สวยงามอยา่งแน่นอน 

  

จากนั �นพาท่านเดนิทางต่อที. ร้านนํ:ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิผ่านผลงานการ

วจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและนํ. าตาลใน

กระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื.อเพิ.มภูมิ

ตา้นทานและทําใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึ.งกําลงัเป็นสิ.งที.ไดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็น

อย่างมาก และยงัมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที.ทําจากสนเข็มแดงซึ.งเป็นสนิค้ายอดนิยมสําหรบัคนเกาหลีและ

นกัทอ่งเที.ยว 

  

วันที�สามของการเดินทาง  ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ร้านนํ� ามนัสน  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอึบ  - ร้านคา้สมุนไพร+ร้าน
ละลายเงินวอน  - ลอ๊ตเต ้ดิวตี�ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู 



 

   

 

  

  

  

 

 

จากนั �นนําท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจด

ลขิสทิธิ nเรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกวา่ ผลไมท้อง มี

รสเปรี�ยว ดสีาํหรบับุคคลที. นิยมดื.มเหลา้ ชา กาแฟ นํ�าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้ง

สารพษิที.ตกคา้งหรอืไขlมนัที.สะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรอืไต ชว่ยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรง

ขึ�น ซึ.งยงัสง่ผลดต่ีอสขุภาพรา่งกายของท่านเอง  รา้นละลายเงนิวอนหรอื (SUPERMARKET) ที.นี.

มขีนมพื�นเมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็ค

โกแล็ต ช็อคโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใช้ในครวัเรอืน ลูกบอลซักผ้า 

เครื.องใชไ้ฟฟ้า  และยงัมชีุดเครื.องนอนอนัดบั1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ที.นุ่ม น่าสมัผสั พรอ้ม

กบัการกนัไรฝุ่ นไดด้เียี.ยม ของฝากของที.ระลกึมใีหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อมากมาย พรอ้มทั �งมบีรกิารบรรจุกลอ่งตามเงื.อนไขของรา้น 

 

บรกิารท่านดว้ย "แทจีพลูแบก็"  เป็นการนําเนื�อหมูหมกักบัเครื.องปรุงรสสตูรพเิศษ 

ก่อนนําไปผดัคลุกเคลา้พรอ้มนํ�าซุป นกัท่องเที.ยวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและ

เผด็เลก็น้อย  เมื.อสกุรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื.องเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหาร

พเิศษที.ขอแนะนํา 

 

 

  

จากนั �นนําท่านชอ้ปปิ� งสนิคา้ปลอดภาษีที. ดิวตี:ฟรี (Duty Free Shop) ที.นี.มสีนิคา้ปลอดภาษีชั �น

นําให้ท่านเลือกซื�อมากมายกว่า 500  ชนิด  อาทิเช่น นํ� าหอม เสื�อผ้า เครื.องสําอาง กระเป๋า นาฬิกา 

เครื.องประดบั หลากหลาย แบรนดด์งั อาทเิชน่ Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   ฯลฯ 

 

 

จากนั �นพาท่านเดนิทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ� งสนิค้าท้องถิ.น ชื.อดงั บนเกาะเชจู อาทเิสื�อผ้า 

รองเทา้ กระเป๋า เครื.องสาํอางค ์เครื.องประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสัประสบการณ์ชอ้ป

ปิ�งที.เรา้ใจที.สดุของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศทะเลใต ้

XY:�V-XY.�[ น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ EASTAR JET เที.ยวบนิที. ZE[[Y 



 

   

 

  

  

  

 

 

 

21:30-22.30 น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เที�ยวบินที�  7C2243 

พรอ้มความประทบัใจ 

 

01.00-02-00 น.           เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

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

ไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�นและขอสงวนสิทธิE 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***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 ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิE 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 
          (ขอสงวนสิทธิE หวัหนา้ทวัร์ไม่บินขึ�นไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ V,WWW,WWW 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) 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

กรกฎาคม : 21-23 , 22-24 , 23-25 , 24-26 , 29 -31 , 30 – 1 ส.ค. ,  31 – 2 ส.ค. 

สงิหาคม : 4-6 , 5-7 , 6-8 , 7-9 , 12-14 , 13-15 , 14-16 , 18-20 , 19-21 , 20-22 , 

21-23 , 25-27 , 26-28  , 27-29 , 28-30 

9,200.- 

`,abb.- 

กรกฎาคม : 20-22 , 25-27 , 28-30 

สงิหาคม : 1-3 , 3-5 , 8-10 , 11-13 , 15-17 , 17-19 , 22-24 , 24-26 , 29-30 , 31-2 

ก.ย. 

9,800.- 

กรกฎาคม : 19-21 

สงิหาคม : 2-4 , 16-18 , 23-25 , 30-1 ก.ย. 
10,400.- 

กรกฎาคม : 27-29 

สงิหาคม : 10-12 
11,400.- 

กรกฎาคม : 26-28 

สงิหาคม : 9-11 
13,400.- 



 

   

 

  

  

  

 

 

-   ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่านํ�าหนกักระเป๋าสมัภาระ ที�หนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   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 TW ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึ�นไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย i วนัก่อนการเดินทาง 
-           ราคานี� เป็นราคาสาํหรับนกัท่องเที�ยวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั�น (นกัท่องเที�ยวต่างประเทศชาํระเพิ�มท่านละ U,WWW บาท) 
 -         เที�ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
-           สงวนสิทธิE 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 Wl.WW น. - Vm.WW 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 VWW,WWW วอน หรือเป็นเงินไทยU,iWW 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 
-           ขอสงวนสิทธิE การตดัหอ้งพกัสาํหรับผูที้�ไม่เดินทาง ผูร่้วมเดินทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธิE สาํหรับลูกคา้ที�เดินทางท่องเที�ยว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั�น 
-            เมื�อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที�ได้ระบุไว้แล้ว

ทั�งหมด 
 

กรณุาอ่านเงื�อนไขการจองทวัรต์ามที�ระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าที�ก่อนทาํการจอง 

 


