
              

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนมีนำคม - พฤษภำคม 2561 

โปรแกรมเดนิทาง 
อุทยานแห่งชาตฮิลัลาซาน  - พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค  - ภูเขาซองอคั  - วดัซนับงัซา  - จซูงัจอลลี ่- ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  -  

ซอพจโิกจ ิ - รา้นน้ํามนัสน  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอบึ - ทุ่งดอกยเูช หรอื ทุ่งดอกเรป – ป่ันจกัรยาน Rail Bike -   

ยงดอูมัรอ็ค -รา้นคา้สมุนไพร  -  ซุปเปอรม์ารเ์กต็  - ศนูยเ์ครื่องสาํอาง  -  ศนูยโ์สม  - ดวิตีฟ้ร ี - ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู
  

   

 

23.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ EASTAR JET 

(BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ .....  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข .....  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวย

ความสะดวกในเรื่องของเอกสาร 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 
 

ขอ้แนะน า  ถา้ตอ้งการน าของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 
1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้น าถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การน าผลิตภณัฑข์องสดท่ีท าจาก

สตัวไ์ม่ว่าเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ให้น าเขา้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
 



              

 

    

 

 

02.35-03.05 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE552 นบัเป็นสายการบนิน้องใหมภ่ายใตก้าร

จดทะเบยีนประเทศเกาหลใีตท้ีเ่พิง่เขา้มาบนิในตลาดไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็นสายการบนิคุณภาพใชเ้วลา 6 ปี ในการเตบิโต มเีทีย่วบนิทัง้ใน

ประเทศเกาหลแีละต่างประเทศ ใชเ้ครื่องบนิทีม่รีะบบเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม มกีารพฒันาดา้นระยะทางการบนิ และประสทิธภิาพในการใช้

น้ํามนัเชือ้เพลงิอย่างดเียีย่ม 

 

 

 

 

09.30-10.30  น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิชจ ู เป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่ 3 ของเกาหลใีต ้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติ

อนิชอน และท่าอากาศยานกมิโป ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาท่านเดนิทางสู ่  เกาะเชจ ูซึง่ไดร้บั

การขึน้ทะเบยีนมรดกโลก (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี 

พาท่านเดนิทางสู ่ อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน  เป็นภูเขาทีส่งูทีส่ดุในประเทศเกาหลใีต ้

ประกอบดว้ยภูเขาไฟทีด่บัไปนานแลว้ซึง่เป็นตน้กาํเนิดของเกาะสว่นใหญ่ในเชจ ู ภูเขาฮลัลาซานมี

ความสงู 1,950 เมตร และไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่คีวามสวยงาม

ลาํดบัที ่182 ของเกาหล ีและจดัตัง้เป็นอุทยานแห่งชาตติัง้แต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขาฮลัลาไดร้บัการขึน้

ทะเบยีนเป็นพืน้ทีส่งวนเขตชวีมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพยีงอกีหา้ปีต่อมาก็

ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ(World Natural Heritage Site)  

พาท่านเดนิทางสู่ ไร่ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ด้รบัของขวญัจากธรรมชาติ ทําให้เป็นที่

ปลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ทีส่ง่ผลติภณัฑช์าเขยีวสง่ออกไปขายทัว่โลก เป็นสถานทีจ่ดัแสดงประวตัแิละ

วฒันธรรมการชงชา   อนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรูปจากชานานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีว

คุณภาพเยีย่มเหมาะสาํหรบัซือ้เป็นของฝาก มคีุกกีช้าเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่นมาส์กหน้าชาเขยีว และ

แชมพ ูเป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่าํหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ ไอศกรมี ชาเขยีว และโรลชาเขยีว

ที่คุณไม่ควรพลาด  ภายในยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับภาพ

บรรยากาศของไร่ชาเขยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกาหลใีต ้รวมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

พร้อมเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื้นเมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่ชิ้นโต วุ้นเสน้เกาหลนีี้มี

ลกัษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆทําจากมันฝรัง่ทําให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ  การ

รบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคีาํ รบัรองตอ้งตดิใจ 

วนัทีส่องของการเดินทาง    อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ภูเขาซองอคั  - วดัซันบังซา  - จูซังจอลลี ่
 



              

 

    

พาท่านเดนิทางสู ่ภเูขาซองอคั (SONG AK)  เป็นภูเขาไฟทีส่วยงามอกี1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมววิ

ทอ้งทะเล ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มชีายหาดหนิรมิทะเล ชายหาดที่นี่จะ

ไม่ไดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสดีํา น้ําทะเลสดีําแปลกตา เป็นจุดดําน้ํายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  

ตรงฐานภูเขา จะมชี่องทีท่หารญี่ปุ่ นบงัคบัใหค้นเกาหลขีุดเจาะไวต้ัง้แต่สมยัสงครามโลก  เพื่อเอาไวจ้อด

เรอืแอบซ่อนไวส้าํหรบัทาํลายเรอืของอเมรกิา โดยทําเป็นเรอืตดิระเบดิแลว้พุ่งชนแบบพลชีพี ก่อนนี้เปิด

ใหเ้ขา้ชม แต่มเีหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมาเลยปิดไม่ใหเ้ขา้ชมอกีเลย และยงัเคยเป็นสถานทีถ่่ายทําเรื่อง 

"แดจงักมึ"ตอนทีถู่กเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลใีต้ 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัซา วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  

ระหว่างทางขึน้ท่านจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนต์ ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรูปองคใ์หญ่ซึง่เป็น

พระประธานทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจู และชาวเกาหลใีต้ทีน่ับถอื

ศาสนาพุทธ  และรูปปั้นเจา้แม่กวนอมิซึง่หนัหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ยงัมรีูปปั้นพระสงักจัจายน์ 

ซึ่งหากได้ลูบพุงกจ็ะรํ่ารวยเงินทอง ท่านจะได้พบกบัวธิกีารทําบุญของชาวเกาหลใีต้ที่แตกต่างกบั

วฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็นอาหารสําหรบัพระสงฆ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ 

ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงาม

ของแหลมมงักรทีย่ื่นออกสูม่หาสมุทร 

จากนัน้พาท่านชม จูซังจอลลี  ซึ่งเปรียบเสมือนดัง่เสาหินตัง้ตรงรูปทรงสี่เหลี่ยมผื่นผ้าหรือ

ลกัษณะคลา้ยคลงึกบัเลขาคณิตรูปหกเหลีย่ม เรยีงสลบักนัไปมาอย่างสวยงาม ทัง้หมดนี้เกดิจาก

การกดัเซาะของลมและน้ําทะเล เรยีกว่าเป็นฝีมอืของธรรมชาตลิว้นๆ ทําใหเ้กดิทวิทศัน์ทีแ่ปลก

ตาสวยงามมา พรอ้มสมัผสับรรยากาศทีส่วยงามและถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ 

 พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซมักย็อบซลั  เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของชาวเกาหลี  โดยการนําหมูสามชัน้ไปย่ างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน   

ซมักยอ็บซลัจะเสริ์ฟพร้อมกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ได้แก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน้ํามนังา ถึงแม้ว่าซั มก

ยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีส่ดุแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสี่วนผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถงึรสชาตแิลว้ นับว่าพลาดไม่ได้

เลย 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ     (ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จํานวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ที่น้อยกว่า

เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง    ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  - ซอพจิโกจิ  - ร้านน า้มันสน  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ  - 
                                            ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  - ป่ันจักรยาน Rail Bike 
 



              

 

    

 

จากนัน้นําท่านชม ปล่องภเูขาไฟซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟทีด่บัแล ้ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ลีกัษณะ

เหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทีโ่ด่งดงัทีผู่ค้นมาขอพรและชมพระอาทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายงัสามารถ

ดื่มดํ่ากบัทอ้งฟ้าและน้ําทะเลสคีราม ทวิทศัน์ทีส่วยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจู         เป็นสถานทีท่ีน่ักท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมา

สมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ระหว่างทาง

ท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรปูจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั เมื่อ

ขึน้ไปถงึดา้นบนสดุของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิทุธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่นอน 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้พาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นทุ่งหญ้ากวา้งตดิทะเล สามารถเพลดิเพลนิไป

กบัความงามของโขดหินรูปร่างแปลกๆ รวมทัง้โบสถ์คาทอลกิ ภาพความงดงามจึงเป็นสถานที่

ดงึดดูยอดนิยมการถ่ายทาํละครซรีีส่เ์กาหล ีเรื่อง F4 เกาหล ี(BOYS OVER FLOWERS) 

 

จากนัน้พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเขม็แดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชาติ      ผ่าน

ผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนั

และน้ําตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย 

เพื่อเพิม่ภูมติ้านทานและทําใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึง่กําลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนใน

ประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก"  เป็นการนําเนื้อหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนําไปผดัคลุกเคล้าพร้อมน้ําซุป 

นกัท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสกุรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวยร้อนๆ 

เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะนํา 

 

 



              

 

    

จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) 

หมู่บา้นแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณอายุมากกว่า 

300 ปี ทีย่งัมชีาวบา้นอาศยัอยูจ่รงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้นทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบั

มลูมา้ เป็นตวัยดึกอ้นหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับา้น ถ้าท่านเคยมาเทีย่ว

เกาหลใีตแ้ลว้เคยเหน็ไหต่างๆทีอ่ยู่ตามบา้นกจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหสาํหรบัทํา "กมิจ"ิ หรอืผกัดอง

ของเกาหล ีแต่สาํหรบัทีเ่กาะนี้นัน้ ไหทีว่างเรยีงรายกนัอยู่ตามบา้นเรอืนทีน่ี่จะเป็นไหสาํหรบั

หมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบา้นจะนําผลเบอรร์ี่

ป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกบัน้ําผึ้ง และหมกัไว้สามปี ก่อนที่จะนํามารบัประทานได้ รสชาติ

หวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้นการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนัน้ีกลายเป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรับประทาน และซือ้

เพื่อเป็นของฝาก 

จากนัน้พาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป บานเหลืองอร่ามเต็มเนินเขา เป็นวิวธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างยิ่ง 

(ปรมิาณของดอกเรปบานอาจขึน้อยู่กบัภูมอิากาศค่ะ)   

  

 

 

 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ RAIL BIKE JEJU เป็นแหล่งท่องเทีย่วรูปแบบใหม่นั บไดว้่าเป็น

สถานทีพ่กัผ่อนและออกกาํลงักาย Rail Bike คอืการปัน่จกัรยานบนรางรถไฟ เป็นรถจกัรยาน 4 ลอ้

ที่ต้องใช้คนปัน่ตัง้แต่ 2-4 คน เพราะมมีอเตอร์ไฟฟ้าช่วยในการขบัเคลื่อน ทําให้ เหนื่อยเกนิไป 

สาํหรบัการปัน่จกัรยาน Rail Bikeใชร้ะยะเวลาประมาณ 30 นาท ีทุกคนจะเริม่สตารท์ออกจากจุด

เดยีวกนั จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะปล่อยใหปั้น่จกัรยานไปทลีะคนั โดยใหม้รีะยะห่างกนัประมาณ 20 เมตร 

ระหว่างเสน้ทางทุกท่านสามารถชมธรรมชาตทิีเ่ตม็ไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมน้านาชนิด 

 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนู ซฟู๊ีดนึ่ง สไตลเ์กาะเชจู  เมนูป้ิงย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ ทางเกาะเชจูขึน้ชื่อดว้ยอาหารทะเล

สดๆ อยากใหทุ้กท่านไดล้ิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื่องเคยีงต่างๆ 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง    ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เกต็  - ศูนย์เคร่ืองส าอาง  -  
                                        ศูนย์โสม  - ดวิตีฟ้รี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ  

 



              

 

    

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก 

และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนกั แต่จะต่างตรงทีจ่ํานวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้  แต่

ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินมงักร ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร อกีหนึ่งในมนต์

เสน่หท์างธรรมชาตขิองเกาะเชจ ูซึง่ถอืกนัว่าถา้หากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพื่อมาดโูขดหนิมงักร 

ถอืว่ายงัมาไม่ถึงเกาะเชจู โขดหนิมังกรแห่งนี้เกดิขึน้จากการกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ทําใหม้รีูปทรง

ลกัษณะเหมอืนหวัมงักร กาํลงัอา้ปากส่งเสยีงรอ้งคํารามและพยายามทีจ่ะผุดขึน้จากทอ้งทะเล เพื่อขึน้สู่

ทอ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีส่นใจของนกัท่องเทีย่วเกาหลเีป็นอย่างมาก 

จากนัน้นําท่านชม รา้นสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสีาํหรบับุคคลที ่

นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น้ําอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสม

อยู่ภายในผนงัของตบั  หรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดต่ีอสขุภาพร่างกายของ

ท่านเอง 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ทีน่ี่มขีนม  พืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด 

อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลต็สม้ กมิจ ิสม้อบแหง้ มาม่า        วุน้เสน้ รวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน 

เช่น ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว กระทะ ลกูบอลซกัผา้  เครื่องสาํอางคช์ัน้นํา Etude , Skinfood  และของฝากของ

ทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องส าอางค ์Midam Cosmetic ประเภทเวชสําอางค์ที่หมอ

ศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย   เช่น ผลติภณัฑบ์าํรุงผวิหน้า เครอืงสาํอางค ์หลากหลายแบรนด ์

และอื่นๆอกีมากมาย อาทเิช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงัมคีรมีทีโ่ด่งดงั  อาทเิช่น 

ครมีเมอืกหอยทาก , เซรัม่พษิง ู, ครมีโบทอ็ก , Aloevera Gel . ครมีน้ําแตก , BB Cream , etc 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ชาบ ูชาบ ู(Shabu Shabu) จะเป็นการนําผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ เนื้อหมูรวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะ

เตมิดว้ยน้ําซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ต้มจนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน จะทานพรอ้มกบัขา้วสวย เมนูชาบูชาบู ถอืไดว้่าเป็น

รายการอาหารทีข่าดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัร์เกาหล ีเพราะรสชาตขิองน้ําซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ทําใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใด

ทานรสจดัหน่อย กส็ามารถขอน้ําจิม้เกาหล ีหรอืน้ําจิม้สกุี ้เพื่อเพิม่รสชาต ิ

 

จากนัน้นําท่านสู่ ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแห่งนี้รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที่

อายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ด ภายในจะมเีจา้หน้าทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัโสมพรอ้มอธบิาย



              

 

    

คุณสมบตัแิละผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุและราคาถูก กลบัไปบํารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่าน

รกัและนบัถอื 

จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่ ดิวต้ีฟรี (Duty Free Shop) ทีน่ี่มสีนิคา้ปลอดภาษีชัน้นําให้

ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500  ชนิด  อาทเิช่น น้ําหอม เสื้อผ้า เครื่องสําอาง กระเป๋า นาฬิกา 

เครื่องประดบั หลากหลาย        แบรนดด์งั อาทเิช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM 

,Rolex   ฯลฯ 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสนิค้าท้องถิ่น ชื่อดงั บนเกาะเชจู อาทิ

เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องสาํอางค ์เครื่องประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสั

ประสบการณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รา้ใจทีส่ดุของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศทะเลใต้ 

21:30 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE551  

              เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั***           ในกรณี

เกิดเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ี

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม ผูเ้ดินทางไม่สามารถ

เรียกร้องค่าเสียหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น
นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม HOT PROMOTION JEJU ทาง

แลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็น
นักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอ
ความร่วมมือจากลกูค้าปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ี

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 
หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลกูค้าจะต้องเป็น

ผูช้ าระเองทัง้หมด 
หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด
ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
 
 



              

 

    

 
 
 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

พฤษภำคม  : 5-8,6-9,7-10,12-15,13-16,14-17,20-23,21-24,26-29,27-30,28-31 10,900.-/คน 

4,900.- 

เมษำยน  : 21-24,22-25,23-26,24-27,27-30,28-1 พ.ค.,29-2 พ.ค.,30-3 พ.ค. 
พฤษภำคม  : 1-4,4-7,8-11,11-14,15-18,19-22,22-25,25-28,29-1 มิ.ย. 

11,300.-/คน 

เมษำยน  : 25-28,26-29 
พฤษภำคม  : 2-5,3-6,9-12,10-13,23-26,24-27,30-2 มิย,31-3 มิ.ย. 

11,600.-/คน 

เมษำยน  : 20-23 11,500.-/คน 

มีนำคม  : 3-6,4-7,5-8,10-13,11-14,12-15,17-20,18-21,19-22,24-27 
เมษำยน  : 16-19,17-20,18-21,19-22 

11,800.-/คน 

มีนำคม  : 2-5,6-9,9-12,13-16,16-19,20-23,23-26,25-28 
เมษำยน  : 15-18 

12,100.-/คน 

มีนำคม  : 1-4,7-10,8-11,14-17,15-18,21-24,22-25,16-29 12,400.-/คน 

มีนำคม  : 27-30 
เมษำยน  : 8-11,9-12 

12,700.-/คน 

พฤษภำคม  : 18-21 12,900.-/คน 

มีนำคม  : 28-31,29-1 เม.ย,30-2 เม.ย,31-3 เม.ย. 
เมษำยน  : 1-4,2-5,7-10,   

13,000.-/คน 

เมษำยน  : 3-6, 13,300.-/คน 

เมษำยน  : 6-9,10-13 
พฤษภำคม  : 16-19 

13,900.-/คน 

เมษำยน  : 4-7 14,900.-/คน 

เมษำยน  : 11-14,14-17 15,900.-/คน 

พฤษภำคม  : 17-20 17,900.-/คน 

เมษำยน  : 5-8 18,900.-/คน 

เมษำยน  : 13-16 20,900.-/คน 

เมษำยน  : 12-15 21,900.-/คน 



              

 

    

เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   1. ราคาโปรโมชัน่ชาํระเงนิเตม็จาํนวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      ราคาปกตชิาํระเงนิมดัจาํ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. สว่นทีเ่หลอืชาํระเตม็จาํนวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีทีไ่ม่ชาํระยอดเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่าํหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่าน
ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธิใ์นการเดนิทางกบัทางบรษิทั 
ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-   ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ / ค่าน้ําหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง นําท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

-   ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ เครื่องดืม่ทีส่ ัง่เพิม่
นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน้ําหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-   ค่าวซี่าสาํหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3) ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4) สาํเนา
ทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและดาํเนินการยื่นวซี่าดว้ยตนเองเท่านัน้  
(สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งทาํเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมกาํหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรบัประทานอาหารทีท่าง
ทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารสาํเรจ็รปูสว่นตวัสาํรองมาดว้ย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจาํ 

- ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี )     
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter Flight, 
Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ
-           จาํนวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ตํ่า ผูใ้หญ่ 20 ทา่น (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาสาํหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างประเทศชาํระเพิม่ท่านละ 
3,000 บาท) 
 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
 



              

 

    

-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเที่ยว เท่านัน้ 
(หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนทาํใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล ภยั
ธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ
ต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความประมาท
ของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งทาํในวนัทาํการของบรษิทัดงันี้ วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 
09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดทาํการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มอีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจขอบรษิทักาํกบั
เท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ เพื่อ
ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  
โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมกาํหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิไทย
3,500 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่สามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการทอ่งเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัสาํหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร้ว่มเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได้ 
-           ขอสงวนสทิธิส์าํหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข ข้อตกลง
ต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

 

กรณุาอ่านเงือ่นไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 

 


