
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนมีนำคม - พฤษภำคม 2561 

โปรแกรมเดินทาง 
อุทยำนแห่งชำติฮัลลำซำน  - พิพิธภัณฑ์ชำโอซุลลอค  - ภูเขำซองอัค  - วัดซันบังซำ  - จูซังจอลลี ่- ยอดเขำ ซองซำน อิลจุลบง  

-  

ซอพจิโกจิ  - รำ้นน  ำมันสน  - หมู่บ้ำนวัฒนธรรมซองอึบ - ทุ่งดอกยเูช หรือ ทุ่งดอกเรป – ปัน่จักรยำน Rail Bike -   

ยงดูอัมร็อค -รำ้นค้ำสมุนไพร  -  ซุปเปอร์มำร์เก็ต  - ศูนยเ์ครื่องส ำอำง  -  ศูนย์โสม  - ดิวตี ฟรี  - ดำวทำวน์เมืองเชจู 

  

 

 

 



 
 

 

 

   

 

23.00 น. คณะเดินทำงพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ บริเวณชั น 4 ชั นผูโ้ดยสำรขำออก เคำน์เตอร์สำยกำรบิน 

EASTAR JET (BOEING 737-800) หน้ำเคำน์เตอร์เช็คอิน .....  ใกล้ประตูทำงเข้ำหมำยเลข .....  โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกบริษัทฯคอย

ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องของเอกสำร 

 

 

 

 

02.35-03.05 น.  ออกเดินทำงสู่ประเทศเกำหลีใต้ โดยสำยกำรบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE552 นบัเป็นสำยกำรบินน้องใหม่

ภำยใต้กำรจดทะเบียนประเทศเกำหลใีตท้ี่เพิ่งเข้ำมำบินในตลำดไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็นสำยกำรบินคุณภำพใช้เวลำ 6 ปี ใน

กำรเติบโต มีเที่ยวบินทั งในประเทศเกำหลีและต่ำงประเทศ ใช้เครื่องบินที่มีระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกำรพัฒนำด้ำนระยะ

ทำงกำรบิน และประสิทธิภำพในกำรใช้น  ำมันเชื อเพลิงอย่ำงดีเยี่ยม 

 

 

 

 

09.30-10.30  น. เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำตเิชจู เป็นท่ำอำกำศยำนที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของเกำหลีใต้ รองจำกท่ำอำกำศ

ยำนนำนำชำติอินชอน และท่ำอำกำศยำนกิมโป ก่อตั ง เมื่อปี พ.ศ. 2511 ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร พำท่ำน

เดินทำงสู่  เกาะเชจ ูซึ่งได้รับกำรขึ นทะเบียนมรดกโลก (กรุณำปรับเวลำของท่ำนให้เร็วขึ น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลำท้องถิ่น

ของประเทศเกำหลี) 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำก

สตัวไ์ม่วำ่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพือ่ป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

 
วนัทีส่องของการเดินทาง    อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ภูเขาซองอคั  - วดัซันบังซา  - จูซังจอลลี ่

 



 
 

 

พำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  เป็นภูเขำที่สูงที่สุดในประเทศเกำหลีใต ้

ประกอบด้วยภูเขำไฟที่ดับไปนำนแล้วซึ่งเป็นต้นก ำเนิดของเกำะส่วนใหญ่ในเชจู ภูเขำฮัล

ลำซำนมีควำมสูง 1,950 เมตร และได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นสถำนที่ท่องเทีย่วทำง

ธรรมชำติที่มีควำมสวยงำมล ำดับที่ 182 ของเกำหลี และจัดตั งเป็นอุทยำนแห่งชำติตั งแต่

ปี ค.ศ. 1970 ภูเขำฮัลลำได้รบักำรขึ นทะเบียนเป็นพื นที่สงวนเขตชีวมณฑล (UNESCO 

Biosphere Reserve) และเพียงอีกห้ำปีต่อมำก็ได้รับกำรแต่งตั งเป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติ (World Natural Heritage Site)  

พำท่ำนเดินทำงสู่ ไร่ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ได้รับของขวัญจำกธรรมชำติ ท ำ

ให้เป็นที่ปลูกชำเขียวคุณภำพสูง ที่ส่งผลิตภัณฑ์ชำเขียวส่งออกไปขำยทั่วโลก เป็นสถำนที่

จัดแสดงประวัติและวัฒนธรรมกำรชงชำ   อันหลำกหลำย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกชำ

นำนำชนิด อำทิเช่น ชำเขียวคุณภำพเยี่ยมเหมำะส ำหรับซื อเป็นของฝำก มีคุกกี ชำเขียว ซุป

ชำเขียว แผ่นมำส์กหน้ำชำเขียว และแชมพู เป็นต้น ภำยในยังมีคำเฟ่ที่จ ำหน่ำยชำเขียวทั ง

ร้อนและเย็น ไอศกรีม ชำเขียว และโรลชำเขียวที่คุณไม่ควรพลำด  ภำยในยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้

สัมผัสกับภำพบรรยำกำศของไร่ชำเขียวที่ใหญ่ที่สุดในเกำหลีใต้ รวมทั งถ่ำยภำพที่ระลึกกับถ้วยชำ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไร่ชำ

เขียวที่นี ่

พร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอำหำรเกำหลีพื นเมืองดั งเดิม จิมดักจำนใหญ่นี ประกอบไปด้วย ไก่ชิ นโต วุ้นเส้น

เกำหลีนี มีลักษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆท ำจำกมันฝรั่งท ำให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคล้ำกับซอสสูตรเฉพำะเสิร์ฟพร้อมข้ำวสวย

ร้อนๆ  กำรรับประทำนใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉับๆให้เป็นชิ นเล็กพอดีค ำ รับรองต้องติดใจ 

พำท่ำนเดินทำงสู่ ภูเขาซองอัค (SONG AK)  เป็นภูเขำไฟที่สวยงำมอีก1 ลูกบนเกำะเชจู 

สำมำรถชมวิวท้องทะเล ภูเขำไฟฮัลลำนซำนและเกำะแก่งกลำงทะเลมำกมำย มีชำยหำดหิน

ริมทะเล ชำยหำดที่นี่จะไม่ได้เป็นทรำยสีขำวแต่กลับเป็นหินสีด ำ น  ำทะเลสีด ำแปลกตำ เป็นจุด

ด ำน  ำยอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐำนภูเขำ จะมีช่องที่ทหำรญี่ปุ่นบังคับให้คนเกำหลีขุด

เจำะไว้ตั งแต่สมัยสงครำมโลก  เพื่อเอำไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้ส ำหรับท ำลำยเรือของอเมริกำ 

โดยท ำเป็นเรือติดระเบิดแล้วพุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนี เปิดให้เข้ำชม แต่มีเหตุกำรณ์เคยดินถล่ม

ลงมำเลยปิดไม่ให้เข้ำชมอีกเลย และยังเคยเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำเรื่อง "แดจังกึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ ละครโทรทัศน์ยอดนิยมของ

เกำหลีใต ้



 
 

 

จำกนั นพำท่ำนแวะนมัสกำรพระ ณ วัดซันบังซา วัดแห่งนี ตั งอยู่บนเขำซันบังหันหน้ำออก

สู่ทะเล  ระหว่ำงทำงขึ นท่ำนจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ ภำยในวัดจะประดิษฐ ำน

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระประธำนที่มีควำมศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เลื่อมใสของชำวบ้ำน

บนเกำะเชจู และชำวเกำหลีใต้ที่นับถือศำสนำพุทธ  และรูปปั้นเจ้ำแม่กวนอิมซึ่งหันหน้ำ

ออกสู่ทะเล นอกจำกนั นยังมีรูปปั้นพระสังกัจจำยน์ ซึ่งหำกได้ลูบพุงก็จะร่ ำรวยเงินทอง 

ท่ำนจะได้พบกับวิธีกำรท ำบุญของชำวเกำหลีใต้ที่แตกต่ำงกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวำย

ข้ำวสำรเพื่อเป็นอำหำรส ำหรับพระสงฆ์แสดงถึงควำมอุดมสมบูรณ์ ถวำยเทียนเพื่อเป็นแสง

สว่ำงแห่งชีวิต นอกจำกนั นที่วัดแห่งนี ท่ำนยังจะได้ชื่นชมกับวิวทะเลที่สวยงำมของแหลมมังกรที่ยื่นออกสู่มหำสมุทร 

จำกนั นพำท่ำนชม จูซังจอลลี  ซึ่งเปรียบเสมือนดั่งเสำหินตั งตรงรูปทรงสี่เหลี่ยมผื่นผ้ำ

หรือลักษณะคล้ำยคลึงกับเลขำคณิตรูปหกเหลี่ยม  เรียงสลับกันไปมำอย่ำงสวยงำม 

ทั งหมดนี เกิดจำกกำรกัดเซำะของลมและน  ำทะเล เรียกว่ำเป็นฝีมือของธรรมชำติล้วนๆ 

ท ำให้เกิดทิวทัศน์ที่แปลกตำสวยงำมมำ พร้อมสัมผัสบรรยำกำศที่สวยงำมและถ่ำยรูป

เป็นที่ระลึก 

 พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล  เป็นอำหำรที่เป็นที่นิยมของชำวเกำหลี  โดยกำรน ำหมูสำมชั นไปย่ำงบนแผ่นโลหะที่ถูกเผำจน

ร้อน   ซัมกย็อบซัลจะเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่ำงๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั่นบำงๆ พริกไทยป่น เกลือ และน  ำมันงำ 

ถึงแม้ว่ำซัมกยอบซัลจะมีกำรเตรียมกำรที่สุดแสนจะธรรมดำ คือไม่ได้มีกำรหมักหรือมีส่วนผสมที่หลำกหลำย แต่ว่ำถ้ำพูดถึง

รสชำติแล้ว นับว่ำพลำดไม่ได้เลย 

จำกนั นพำทุกท่ำนเเข้ำพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเท่ำ   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลีประกอบไปด้วยข้ำวสวย ข้ำวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่ำงๆ กิมจิ       (ผัก

ดองเกำหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอำหำรเช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมื ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่จ ำนวนจำน 

(ใส่กับข้ำว) ที่น้อยกว่ำเท่ำนั น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมำรับประทำนอำหำรสไตล์ตะวันตกกันมำกขึ น 

จำกนั นน ำท่ำนชม ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขำไฟที่ดับแล้ ปำกปล่องภูเขำไฟที่มี

ลักษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถำนที่โด่งดังที่ผู้คนมำขอพรและชมพระอำทิตย์ขึ น เป็นหนึ่งใน 10 สถำนที่สวยงำมในเกำะเชจู และ

ในจุดนี เรำยังสำมำรถดื่มด่ ำกับท้องฟ้ำและน  ำทะเลสีครำม ทิวทัศน์ที่สวยงำมโดยรอบของตัวเมืองเชจู         เป็นสถำนที่ที่

นักท่องเที่ยวจำกทั่วทุกมุมโลกอยำกมำสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ทำงธรรมชำติของโลก ท่ำนสำมำรถ

เดินขึ นไปยังปำกปล่องภูเขำไฟที่ดับแล้ว ระหว่ำงทำงท่ำนสำมำรถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ำยรูปจำกมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่ำน

แวะพัก สำมำรถสัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยำกำศที่แตกต่ำงกัน เมื่อขึ นไปถึงด้ำนบนสุดของปำกปล่องภูเขำไฟท่ำนจะได้สัมผัสกับ

อำกำศบริสุทธิ์ และทัศนียภำพที่สวยงำมอย่ำงแน่นอน 

 

 

 

 

จำกนั นพำท่ำนชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นทุ่งหญ้ำกว้ำงติดทะเล สำมำรถ

เพลิดเพลินไปกับควำมงำมของโขดหินรูปร่ำงแปลกๆ รวมทั งโบสถ์คำทอลิก ภำพควำม

งดงำมจึงเป็นสถำนที่ดึงดูดยอดนิยมกำรถ่ำยท ำละครซีรี่ส์เกำหลี เรื่อง F4 เกำหลี (BOYS 

OVER FLOWERS) 

 

จำกนั นพำท่ำนเดินทำงต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชำติ      

ผ่ำนผลงำนกำรวิจัยมำกมำยจำกมหำวิทยำลัยแห่งชำติโซล ประเทศเกำหลีใต้ มีสรรพคุณ

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



 
 

 

ช่วยลดไขมันและน  ำตำลในกระแสเลือด ป้องกันกำรเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสำมำรถล้ำงสำรพิษในร่ำงกำย เพื่อเพิ่มภูมิ

ต้ำนทำนและท ำให้อำยุยืนแบบชำวเกำหลี ซึ่งก ำลังเป็นสิ่งที่ได้รับควำมนิยมจำกคนในประเทศเกำหลีเป็นอย่ำงมำก 

อำหำรกลำงวัน บริกำรท่ำนด้วย "แทจีพลูแบ็ก"  เป็นกำรน ำเนื อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน ำไปผัดคลุกเคล้ำพร้อม

น  ำซุป นักท่องเที่ยวนิยมรับประทำนเพรำะมีรสชำติออกหวำนและเผ็ดเล็กน้อย  เมื่อสุกรับประทำนกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียง

ต่ำง และข้ำวสวยร้อนๆ เป็นอำหำรพิเศษที่ขอแนะน ำ 

จำกนั นพำท่ำนเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 

VILLAGE) หมู่บ้ำนแห่งนี ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้ำนนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยังเป็นหมู่บ้ำน

โบรำณอำยุมำกกว่ำ 300 ปี ที่ยังมีชำวบ้ำนอำศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของกำรสร้ำง

บ้ำนที่นี่คือจะใช้ดินเหนียว ผสมกับมูลม้ำ เป็นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้ำด้วยกัน

เป็นโครงสร้ำงของตัวบ้ำน ถ้ำท่ำนเคยมำเที่ยวเกำหลีใต้แล้วเคยเห็นไหต่ำงๆที่อยู่

ตำมบ้ำนก็จะเดำได้ว่ำเป็นไหส ำหรับท ำ "กิมจิ" หรือผักดองของเกำหลี แต่ส ำหรับที่

เกำะนี นั น ไหที่วำงเรียงรำยกันอยู่ตำมบ้ำนเรือนที่นี่จะเป็นไหส ำหรับหมัก "โอมีจำ" 

หรือ แบล็ครำสเบอร์รี่ ที่จะมีเฉพำะบนเกำะแห่งนี  โดยชำวบ้ำนจะน ำผลเบอร์รี่ป่ำมำใส่ลงไปในไหพร้อมกับน  ำผึ ง และหมักไว้

สำมปี ก่อนที่จะน ำมำรับประทำนได้ รสชำติหวำนอมเปรี ยว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้ในกำรรักษำคนป่วย  ปัจจุบันนี กลำยเป็น

สินค้ำที่ผู้มำเยี่ยมเยือนมักจะซื อกลับไปรบัประทำน และซื อเพื่อเป็นของฝำก 

จำกนั นพำท่ำนสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป บำนเหลืองอร่ำมเต็มเนินเขำ เป็นวิวธรรมชำติที่สวยงำมเหมำะแก่กำรถ่ำยรูป

อย่ำงยิ่ง (ปริมำณของดอกเรปบำนอำจขึ นอยู่กับภูมิอำกำศค่ะ)   

  

 

 

 

 

 



 
 

 

จำกนั นพำทุกท่ำนเดินทำงสู่ RAIL BIKE JEJU เป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นั บได้ว่ำ

เป็นสถำนที่พักผ่อนและออกก ำลังกำย Rail Bike คือกำรปั่นจักรยำนบนรำงรถไฟ เป็น

รถจักรยำน 4 ล้อที่ต้องใช้คนปั่นตั งแต่ 2 -4 คน เพรำะมีมอเตอร์ไฟฟ้ำช่วยในกำร

ขับเคลื่อน ท ำให้ เหนื่อยเกินไป ส ำหรับกำรปั่นจักรยำน Rail Bikeใช้ระยะเวลำประมำณ 

30 นำที ทุกคนจะเริ่มสตำร์ทออกจำกจุดเดียวกัน จำกนั นเจ้ำหน้ำที่จะปล่อยให้ปั่น

จักรยำนไปทีละคัน โดยให้มีระยะห่ำงกันประมำณ 20 เมตร ระหว่ำงเส้นทำงทุกท่ำน

สำมำรถชมธรรมชำติที่เต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นำนำชนิด 

 

อำหำรเย็นพร้อมเสริฟทุกท่ำนด้วยเมนู ซีฟู๊ดน่ึง สไตล์เกำะเชจู  เมนูปิ้งย่ำงประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง ทำงเกำะเชจูขึ นชื่อด้วย

อำหำรทะเลสดๆ อยำกให้ทุกท่ำนได้ลิ มควำมหอม หวำนของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้ำวสวยและเครื่องเคียงต่ำงๆ 

จำกนั นพำทุกท่ำนเเข้ำพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเท่ำ   

 

 

 

รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลีประกอบไปด้วยข้ำวสวย ข้ำวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่ำงๆ กิมจิ (ผักดอง

เกำหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอำหำรเช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมื ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่จ ำนวนจำน (ใส่

กับข้ำว) ที่น้อยกว่ำเท่ำนั น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมำรับประทำนอำหำรสไตล์ตะวันตกกันมำกขึ น 

จำกนั นพำทุกท่ำนชม  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินมังกร ที่มีลักษณะคล้ำยกับหัวมังกร อีกหนึ่ง

ในมนต์เสน่ห์ทำงธรรมชำติของเกำะเชจู ซึ่งถือกันว่ำถ้ำหำกใครไม่ได้มำเยือน ยงดูอัมร็อค เพื่อ

มำดูโขดหินมังกร ถือว่ำยังมำไม่ถึงเกำะเชจู โขดหินมังกรแห่งนี เกิดขึ นจำกกำรกัดกร่อนของ

คลื่นลมทะเล ท ำให้มีรูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร ก ำลังอ้ำปำกส่งเสียงร้องค ำรำมและ

พยำยำมที่จะผุดขึ นจำกท้องทะเล เพื่อขึ นสู่ท้องฟ้ำ เป็นประติมำกรรมที่ธรรมชำติได้สร้ำงสรรค์มำ สถำนที่แห่งนี เป็นที่สนใจของ

นักท่องเที่ยวเกำหลีเป็นอย่ำงมำก 

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

 



 
 

 

จำกนั นน ำท่ำนชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่ำสุดของเกำหลี โดยมีกำรจดลิขสิทธิ์

เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนำมู) ทำงกำรแพทย์เรียกว่ำ ผลไม้ทอง มีรส

เปรี ยว ดีส ำหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้ำ ชำ กำแฟ น  ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในกำร

ล้ำงสำรพิษที่ตกค้ำงหรือไขมันที่สะสมอยู่ภำยในผนังของตับ  หรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของ

ท่ำนแข็งแรงขึ น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภำพร่ำงกำยของท่ำนเอง 

จำกนั นพำท่ำนเดินทำงสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนม  พื นเมืองเกำหลี

หลำกชนิด อำทิเช่น ขนมข้ำวพอง ช็อคโกแล็ตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มำม่ำ        วุ้นเส้น รวมไป

ถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้ำว กระทะ ลูกบอลซักผ้ำ  เครื่องส ำอำงค์ชั นน ำ 

Etude , Skinfood  และของฝำกของที่ระลึกมีให้ท่ำนได้เลือกซื อมำกมำย พร้อมทั งมีบริกำร

บรรจุกล่องตำมเง่ือนไขของร้ำน 

จำกนั นพำท่ำนเดินทำงสู่ ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชส ำอำงค์ที่

หมอศัลยกรรมเกำหลีร่วมออกแบบมำกมำย   เช่น ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวหน้ำ เครืองส ำอำงค์ 

หลำกหลำยแบรนด์  และอื่นๆอีกมำกมำย อำทิ เช่น  B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc 

นอกจำกนี ยังมีครีมที่ โด่งดัง  อำทิเช่น ครีมเมือกหอยทำก , เซรั่มพิษงู , ครีมโบท็อก , 

Aloevera Gel . ครีมน  ำแตก , BB Cream , etc 

อำหำรกลำงวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู ชำบู ชำบู (Shabu Shabu) จะเป็นกำรน ำผักหลำกหลำยชนิด เห็ดต่ำงๆ เนื อหมูรวมกันไว้ใน

หม้อ และจะเติมด้วยน  ำซุปร้อนๆ สูตรเฉพำะของแต่ละร้ำน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริ่มรับประทำน จะทำนพร้อมกับข้ำวสวย 

เมนูชำบูชำบู ถือได้ว่ำเป็นรำยกำรอำหำรที่ขำดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกำหลี เพรำะรสชำติของน  ำซุป ผักต่ำงๆในหม้อ ท ำให้เป็น

ที่ชื่นชอบของหลำยท่ำน หำกท่ำนใดทำนรสจัดหน่อย ก็สำมำรถขอน  ำจิ มเกำหลี หรือน  ำจิ มสุกี  เพื่อเพ่ิมรสชำต ิ

จำกนั นน ำท่ำนสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี รัฐบำลรับรองคุณภำพว่ำผลิต

จำกโสมที่อำยุ 6 ปี ซึ่งถือว่ำเป็นโสมที่มีคุณภำพดีที่สุด ภำยในจะมีเจ้ำหน้ำที่ ให้ควำมรู้

เกี่ยวกับโสมพร้อมอธิบำยคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกโสม ให้ท่ำนได้เลือกซื อโสมที่มี

คุณภำพดีที่สุดและรำคำถูก กลับไปบ ำรุงร่ำงกำยหรือฝำกญำติผู้ใหญ่ที่ท่ำนรักและนับถือ 

จำกนั นน ำท่ำนช้อปปิ้งสินค้ำปลอดภำษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้ำปลอด

ภำษีชั นน ำให้ท่ำนเลือกซื อมำกมำยกว่ำ 500  ชนิด  อำทิเช่น น  ำหอม เสื อผ้ำ เครื่องส ำอำง 



 
 

 

กระเป๋ำ นำฬิกำ เครื่องประดับ หลำกหลำย        แบรนด์ดัง อำทิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   

ฯลฯ 

จำกนั นพำท่ำนเดินทำงสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้งสินค้ำท้องถิ่น ชื่อดัง บนเกำะเชจู 

อำทิเสื อผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ เครื่องส ำอำงค์ เครื่องประดับ NEW BALANCE , NIKE , 

ADIDAS สัมผัสประสบกำรณ์ช้อปปิ้งที่เร้ำใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมำไว้บนเกำะ ใน

สไตล์บรรยำกำศทะเลใต้ 

21:30 น. เหินฟ้ำกลับสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE551  

              เดินทำงถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ 

**กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั งที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศที่ระบุในรำยกำร

เดินทำง ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คนืค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆทั งสิ น ซึ่งอยู่นอกเหนือควำม

รับผิดชอบของบริษัท***           ในกรณีเกดิเหตุสุดวิสัยต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชำติ กำร

นัดหยุดงำน กำรจรำจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหำยตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ นอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัท และเจำ้หน้ำที่ ที่จะ

ส่งผลกระทบให้เสียเวลำในกำรท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู้เดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย ว่ำด้วยกรณีใดๆทั งสิ น ค่ำ

เสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และคำ่ใช้จ่ำยที่ลูกค้ำและบริษัทจ่ำยไปแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

***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) หากลกูค้าเป็น

นักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอ

ความร่วมมือจากลกูค้าปฏิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ี

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลกูค้าจะต้องเป็น

ผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์มมี่นโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

 

 



 
 

 

 
 

เงื่อนไขการใหบ้ริการกรณีส ารองที่นั่ง  
   1. รำคำโปรโมชั่นช ำระเงินเต็มจ ำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice 
      รำคำปกติช ำระเงินมัดจ ำ***   ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วันหลังได้รับ invoice 
   2. ส่วนที่เหลือช ำระเต็มจ ำนวนก่อนออกเดินทำง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ช ำระยอดเงินส่วนที่เหลือตำมเวลำที่ก ำหนด รวมถึง
กรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไม่ว่ำกรณีใดๆ ให้ถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ในกำรเดินทำงกับทำงบริษัท 
ราคานี้รวม 
-   ค่ำตั๋วเครื่องบิน ตำมที่ระบุในรำยกำร ไป-กลับพร้อมคณะ  
-   ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งทีม่ี   
-   ค่ำอำหำรทุกมื อ ตำมที่ระบุในรำยกำร / คำ่เข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
-   ค่ำที่พักระดับมำตรฐำน 2 คนื (พักห้องละ 2-3 ท่ำน)  
-  ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเที่ยวตำมรำยกำร / คำ่น  ำหนักกระเป๋ำสัมภำระท่ำนละ 20 กก. /1ชิ น 
-   ค่ำหัวหน้ำทัวร์ผู้ช ำนำญเส้นทำง น ำท่ำนท่องเที่ยวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
             (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้ำทัวร์ไม่บินขึ นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์) 
-   ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) (เอกสำรขอเป็น
ภำษำอังกฤษเท่ำนั น) 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ ่
เด็กไม่เสริม

เตียง 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

เมษำยน  : 15-18 12,100.-/คน 4,900.- 

เมษำยน  : 10-13 13,900.-/คน 4,900.- 

เมษำยน  : 11-14,14-17 15,900.-/คน 4,900.- 

เมษำยน  : 13-16 20,900.-/คน 
4,900.- 

เมษำยน  : 12-15 21,900.-/คน 



 
 

 

ราคานี้ไม่รวม 
-   ค่ำธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 800 บำท หรือ 25,000 วอน ตอ่ท่ำนตลอดทริป 

-   ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่ำซักรีด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึงค่ำอำหำร และ เครื่องด่ืมที่
สั่งเพิ่มนอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนต้องกำรสั่งเพ่ิม กรุณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์แล้วจ่ำยเพิ่มเองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   ค่ำน  ำหนักกระเป๋ำสัมภำระ ที่หนักเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 15 กก.) 
-   ค่ำวีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ต ต่ำงด้ำว กรุณำเตรียมเอกสำรคอื 1) พำสปอรต์ 2) ใบประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว 3) ใบส ำคญัถิ่นที่
อยู่ 4) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน(ถ้ำมี) 5) สมุดบัญชีเงินฝำก(ถ้ำมี) 6) รูปถ่ำยส ี2 นิ ว 2 รูป ผู้เดินทำงเตรียมเอกสำรและด ำเนินกำร
ยื่นวีซ่ำด้วยตนเองเท่ำนั น  (ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว เจ้ำของหนังสือเดินทำงต้องท ำเรื่องแจ้งเข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะ
ยื่นวีซ่ำ) 
-  ค่ำอำหำรที่ลูกค้ำรับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจำกที่โปรแกรมก ำหนด หำกลูกค้ำไม่สำมำรถรับประทำน
อำหำรที่ทำงทัวร์จัดให้ กรุณำเตรียมอำหำรส ำเร็จรูปส่วนตัวส ำรองมำด้วย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30  วันขึ นไป ยึดมัดจ ำ 
- ยกเลกิกำรเดินทำงไม่ถึง 30  วัน ยึดเงินค่ำทัวร์ทั งหมด 

(รำคำโปรโมชั่นไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทำงและผู้เดินทำงได้ในทุกกรณี )     
ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลกิกำรเดินทำงหรือเปลี่ยนช่ือผู้เดินทำงได้*** 

กรุ๊ปที่เดินทำงต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน หรือผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 
Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือ ค่ำทัวร์ทั งหมด 

หมายเหต ุ
-           จ ำนวนผู้เดินทำง ขั นต่ ำ ผู้ใหญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ)่ ขึ นไป โดยบริษัทจะแจ้งใหท้รำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วันก่อนกำร
เดินทำง 
-           รำคำนี เป็นรำคำส ำหรับนักท่องเที่ยวชำวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำนั น (นักท่องเที่ยวต่ำงประเทศช ำระ
เพิ่มท่ำนละ 3,000 บำท) 
 -            เทีย่วบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรทอ่งเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ 
 
-           สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงเทีย่วบินทั งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
-           หนังสือเดินทำง ต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีจุดประสงค์เดินทำงเพื่อ
ท่องเที่ยว เท่ำนั น (หำกหนังสือเดินทำงเหลือน้อยกว่ำ 6 เดือนท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงได้ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น) 



 
 

 

-           ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ นหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำร
ก่อจลำจล ภัยธรรมชำติ หรือกรณีที่ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่กรม
แรงงำนทั งจำกไทยและต่ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-           ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงมื อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริษัทฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดินทำง
แล้ว 
-           ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หำกเกดิสิ่งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจำก 
ควำมประมำทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
-           ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วรำคำพิเศษ กรณีที่ท่ำนไม่เดนิทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวันหรือคืนเงิน 
-          กำรติดต่อใดๆกับทำงบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมำย ฯลฯ ต้องท ำในวันท ำกำรของบริษัทดังนี  วันจันทร์ - วัน
ศุกร์ เวลำ 09.00 น. - 18.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำว และวันหยุดนกัขัตฤกษ์ที่รฐับำลประกำศในปีนั นๆ ถือว่ำเป็นวันหยุด
ท ำกำรของบริษัท 
-          มัคคุเทศก์ พนักงำน  ไม่มีอ ำนำจในกำรให้ค ำสญัญำใดๆ แทนบริษัททั งสิ น เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจขอ
บริษัทก ำกับเทำ่นั น 
-           หำกท่ำนที่ต้องกำรออกต๋ัวภำยในประเทศ อำทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกครั งก่อนท ำกำร
ออกต๋ัว เพื่อป้องกันปัญหำเที่ยวบินล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน กำรยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทำงกรณีเกิดกำร
ผิดพลำดจำกสำยกำรบิน  โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำซึ่งอยู่เหนือกำรควบคุมของทำงบริษัท ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบและ
คืนค่ำใช้จ่ำยให้ในทุกกรณ ี
-           ถ้ำลกูค้ำไม่เข้ำร้ำนค้ำช้อปป้ิงตำมที่โปรแกรมก ำหนด ทำงแลนด์ปรับเงินค่ำเข้ำร้ำนช็อปร้ำนละ 100,000 วอน หรือ
เป็นเงินไทย3,500 บำท 
-           ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ นอยู่กับห้องว่ำง ณ วันเข้ำพัก และโรงแรมที่เข้ำพัก 
ไม่สำมำรถ CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้ำลกูค้ำมีควำมประสงค์ขอแยกตัวจำกทัวร์หรือกำรท่องเที่ยวกับคณะ ทำงแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บำท/ท่ำน 
-           ขอสงวนสิทธิ์กำรตัดห้องพักส ำหรับผู้ที่ไม่เดินทำง ผู้ร่วมเดินทำงไม่สำมำรถใชห้้องพักได้ 
-           ขอสงวนสิทธิ์ส ำหรับลูกค้ำที่เดินทำงท่องเที่ยว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั น 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทวัร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น  

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจอง 


