
ขอ้แนะนาํ  ถา้ตอ้งการนาํของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้าํถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนาํผลิตภณัฑข์องสดท่ีทาํจาก

สตัวไ์ม่วา่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้าํเขา้ประเทศเพือ่ป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง19 กรกฎาคม -30 สิงหาคม 2562 

โปรแกรมเดินทาง 

พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค  - วัดซันบังซา  - โปรแกรมเพ่ิมเติม ฮัลโหลคิตต้ี / โชวกายกรรม - รานนํ้ามนัสน 

หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ชมดอกไฮเดรนเยีย - โปรแกรมเพ่ิมเติม : Rail Bike / Aqua 

Planet 

ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานขามทะเลยงยอน  - รานคาสมุนไพร+รานละลายเงินวอน – ศูนยเครือ่งสําอาง 

ศูนยโสม  - ลอตเตดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวนเมืองเชจู 

 

22.00-23.30 น. คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณช้ัน 4 ช้ัน

ผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบินJEJU AIR(BOEING 737-800) หนาเคานเตอร

เช็คอิน F  ใกลประตูทางเขาหมายเลข3  โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯคอยใหการตอนรับ

และอํานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร 

02.25-03.25 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที ่

7C2244 เปนสายการบินโลวคอสอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส

นาประทับใจ พรอมทั้งภาพลักษณที่ดี โดยมีพรีเซ็นเตอรเปนดาราช่ือดังของเกาหลี สายการบินเจ

วนัแรกของการเดินทางพบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

HOT PRO JEJU SUMMER 
NIDN193023



 
 

 

จูเปนสายการบินช้ันนําที่พัฒนาไดอยางรวดเร็วที่สุดในประเทศเกาหลีใต หลังจากการกอต้ังเมื่อป 2005 ไดขยายตัวอยาง

รวดเร็วโดยการปรับปรุงราคาใหมีความยุติธรรมแกลูกคาตามคําเรียกรอง และยังไดมีการปฏิรูปธุรกิจทางกา บินอยาง

ตอเน่ืองอีกดวย สายการบินเจจูไดทําใหการทองเที่ยวเปนที่แพรหลายจนประสบความสําเร็จ ซึ่งกอนหนาน้ันไมเคยนําวิธี

เหลาน้ีมาปฏิบัติ จนทําใหประเทศเกาหลีใตกลายเปนประเทศทองเที่ยวได มีเสนทางบินมากกวา 67 แหงในเมืองสาํคัญ ๆ 

เครื่องบิน B737-800ของสายการบินเจจู ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก ‘ในดานความ ปลอดภัย’และ‘สมรรถภาพ’เปน

เครื่องบินที่ใชมากที่สุดและมช่ืีอเสียงในตางประเทศ 

 

 

 09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เปนทาอากาศยานที่ใหญเปนอันดับที่ 

2 ของเกาหลใีต รองจากทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ไดถูกจัดอันดับจาก 

OAG วามีไฟลทหรือการจราจรบนทองฟาเยอะที่สุดในโลก กอต้ังเมื่อป พ.ศ. 

2511 (กรุณาปรับเวลาของทานใหเร็วขึ้น 2 ช่ัวโมง เพ่ือใหตรงกับเวลาทองถิ่น

ของประเทศเกาหลี) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พาทานเดินทางสู 

เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ที่องคการ UNESCO ใหรางวัลเกาะเชจูเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติแหงใหมของโลก 

(THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเปนเกาะที่เกิดใหมจากภูเขาไฟที่ดับแลว 

พาทานเดินทางสู พพิิธภัณฑชาโอซุลลอค (O'Sulloc)ดินแดนที่ไดรับของขวัญจาก

ธรรมชาติ ทําใหเปนที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่สงผลิตภัณฑชาเขียวสงออกไปขายทั่ว

โลก เปนสถานที่จัดแสดงประวัติและวัฒนธรรมการชงชาอันหลากหลาย รวมถึง

ผลิตภัณฑแปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเชน ชาเขียวคุณภาพเย่ียมเหมาะสําหรับซื้อ

เปนของฝาก มีคุกกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผนมาสกหนาชาเขียว และแชมพู เปนตน 

ภายในยังมีคาเฟที่จําหนายชาเขียวทั้งรอนและเย็น ไอศรีมชาเขียว และโรลชาเขียวที่

คุณไมควรพลาด  ภายในยังประกอบไปดวย หอชมวิวซึ่งนักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับ

ภาพบรรยากาศของไรชาเขียวที่ใหญที่สุดในเกาหลีใตรวมทัง้ถายภาพที่ระลึกกับถวยชา ซึ่งเปนสัญลักษณของไรชาเขียวที่น่ี 

อาหารกลางวัน  พรอมเสรฟิดวยเมนู จิมดัก ไกอบซีอ๊ิวเปนเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองด้ังเดิม จิมดักจานใหญน้ีประกอบไป

ดวย ไกช้ินโต วุนเสนเกาหลีน้ีมีลักษณะเปนเสนแบนใหญๆ ทําจากมันฝรัง่ทําใหเหนียวนุมเปนพิเศษผดัคลุกเคลากับซอสสูตร

เฉพาะ เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ  การรับประทานใชกรรไกรตัดเสนและไกฉับๆใหเปนช้ินเล็กพอดีคํา รับรองตองติดใจ 

วนัท่ีสองของการเดินทางพิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - วดัซนับงัโพมนุซา  - โปรแกรมเพ่ิมเติมฮลัโหล คิตต้ี เจจ ู / โชวก์ายกรรม   

 



 
 

 

จากน้ันพาทานแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบงัโพมุนซา (SANBANGSAN 

BOMUNSA TEMPLE)วัดแหงน้ีต้ังอยูบนเขาซันบังหันหนาออกสูทะเล  ระหวางทาง

ขึ้นทานจะไดยินเสียงพระสวดมนต ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองคใหญซึ่ง

เปนพระ ประธานที่มีความศักด์ิสิทธ์ิและเปนที่เลื่อมใสของชาวบานบนเกาะเชจู และ

ชาวเกาหลีใตที่นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปนเจาแมกวนอิมซึ่งหันหนาออกสูทะเล 

นอกจากน้ันยังมีรูปปนพระสังกัจจายน ซึ่งหากไดลูบพุงก็จะร่ํารวยเงินทอง ทานจะได

พบกับวิถีการทําบุญของชาวเกาหลีใตที่แตกตางกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวาย

ขาวสารเพ่ือเปนอาหารสําหรับพระสงฆเพ่ือความอุดมสมบูรณ ถวายเทียนเพ่ือเปน

แสงสวางแหงชีวิต นอกจากน้ันที่วัดแหงน้ีทานยังจะไดช่ืนชมกับวิวทะเลที่สวยงามของแหลมมังกรทีย่ื่นออกมาสูมหาสมุทร 

โปรแกรมเพ่ิมเติม ฮัลโหลคิตต้ี / โชวกายกรรม 

โปรแกรมเพ่ิมเติม ชําระเพ่ิม 12,000 วอน  

 พาทานมุงหนาสู ฮลัโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เปนสถานที่จัด

แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับคิตต้ี หลากหลายเวอรช่ัน  รวมทั้งสิ่งของเครื่องใชที่เปนคิตต้ีทั้งหมด

รวบรวมไวที่น่ี พรอมเรื่องราวและประวัติความเปนมา ภายในมีรานขายของที่ระลึกนารักๆ 

มากมายใหทานไดเลือกซื้อติดไมติดมือ เชน ที่คาดผม รม สมุด หมอน ตุกตา และช็อดโกแลต 

รับรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แนนอน อีกทั้งยัง คิตต้ีคาเฟ ซึ่งเปนรานกาแฟตกแตง

อยางนารักเหมาะสําหรับถายภาพ ภายในรานมีจําหนายเคกหลายรสชาติ  ไอศรีมโยเกริ์ต 

และกาแฟ รสชาติอรอยที่ไมควรพลาด 

  

โปรแกรมเพ่ิมเติม ชําระเพ่ิม 12,000 วอน 

 จากน้ันพาทานเขาชม โชวกายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดง

ความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย มีการแสดง

หลากหลายชุด แตละการแสดงจะแตกตางกันไป เปนที่ต่ืนตาต่ืนใจของผูชม มทีั้ง แสง สี 

เสียง ทานจะไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และหวาดเสียว ไปพรอมๆกัน  เชน โชวลอดหวง โชวน้ีนักกายกรรมจะหมุน

ตัวและแสดงทวงทากายกรรมตางๆ ดวยหวงที่หอยอยูกลางอากาศ  โชวกายกรรมกลางอากาศดวยผา นักแสดงจะเลน

กายกรรม บิดตัวดวยทาทาง สงางามขณะหอยตัวอยูกลางอากาศดวยผาเพียงผืนเดียว เปนตน แตไฮไลทของโชวน้ี คือ 

มอเตอรไซคผาดโผนในพ้ืนที่จาํกัด ที่เขาไปขับสวนทางกันอยูในลูกโลก ซึ่งสนุก ต่ืนเตนเราใจ เรียกเสียงปรบมือจากผูชมได

ทั้งฮอล 

 

อาหารเย็น  พรอมเสริฟดวยเมนู ซมักย็อบซลัเปนอาหารที่เปนที่นิยมของชาวเกาหลี  โดยการนําหมูสามช้ันไปยางงบนแผน

โลหะที่ถูกเผาจนรอน   ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟพรอมกับเครื่องเคียงตางๆ ไดแก กิมจ ิพรกิเขียว กระเทียมหั่นบางๆ พริกไทย



 
 

 

ปน เกลือ และนํ้ามันงา ถึงแมวาซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือไมไดมีการหมกัหรือมีสวนผสมที่

หลากหลาย แตวาถาพูดถึงรสชาติแลว นับวาพลาดไมไดเลย 

 

นําเขาพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเทา 

 

 

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ (ผัก

ดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไมแตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่

จํานวนจาน (ใสกับขาว) ที่นอยกวาเทาน้ัน แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตลตะวันตกกันมากขึ้น 

จากน้ันพาทานเดินทางตอที่ รานน้ํามันสนเข็มแดงมหัศจรรยแหงธรรมชาติ 

ผานผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาติโซล ประเทศเกาหลีใต มี

สรรพคุณชวยลดไขมันและนํ่าตาลในกระแสเลือด ปองกันการเกิดเสนเลือดตีบ แตก ตัน 

และสามารถลางสารพิษในรางกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาว

เกาหลี ซึ่งกําลังเปนสิ่งที่ไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเปนอยางมาก และยัง

มีผลิตภัณฑตางๆที่ทําจากสนเข็มแดงซึ่งเปนสินคายอดนิยมสําหรับคนเกาหลีและ

นักทองเที่ยว 

จากน้ันพาทานเย่ียมชม หมูบานวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 

VILLAGE)หมูบานแหงน้ีไมใชเปนแคหมูบานนิทรรศการธรรมดา แตยังเปนหมูบาน

โบราณอายุมากกวา 300 ป ที่ยังมีชาวบานอาศัยอยูจริง เอกลักษณของการสรางบาน

ที่น่ีคือจะใชดินเหนียว ผสมกับมูลมา เปนตัวยึดกอนหินและกอนอิฐเขาดวยกันเปน

โครงสรางของตัวบาน ถาทานเคยมาเที่ยวเกาหลีใตแลวเคยเห็นไหตางๆที่อยูตามบานก็

จะเดาไดวาเปนไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แตสําหรับที่เกาะน้ีน้ัน ไหที่วางเรียงรายกันอยูตามบานเรือนที่น่ี

จะเปนไหสําหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอรรี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแหงน้ี โดยชาวบานจะนําผลเบอรี่ปามาใสลงไป

ในไหพรอมกับนํ้าผึ้ง และหมักไวสามป กอนที่จะนํามารับประทานได รสชาดหวานอมเปรี้ยว และในสมัยกอนก็เคยถูกใชใน

การรักษาคนปวย  ปจจุบันน้ีก็เปนสินคาที่ผูมาเย่ียมเยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพ่ือเปนของฝาก 

วนัท่ีสามของการเดินทาง ร้านน้ํามนัสน  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - ชมดอกไฮเดรนเยีย  - 

โปรแกรมเพ่ิมเติม : Rail Bike / Aqua Planet 

 



 
 

 

จ าก น้ั น นํ าท าน ช ม  ย อ ด เข า  ซ อ งซ าน  อิ ล จุ ล บ ง  (SEONGSAN 

ILCHULBONG )เปนภูเขาไฟที่ดับแลว ปากปลองภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ 

เปนสถานที่โดงดังที่ผูคนมาขอพรและชมพระอาทิตยขึ้น เปนหน่ึงใน 10 สถานที่

สวยงามในเกาะเชจู และในจุดน้ีเรายังสามารถด่ืมดํ่ากับทองฟาและนํ้าทะเลสีคราม 

ทิวทัศนที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

อยากมาสัมผัส จึงถูกยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยใหมทางธรรมชาติของโลก 

ทานสามารถเดินขึ้นไปยังปากปลองภูเขาไฟที่ดับแลว ระหวางทางทานสามารถหยุด

แวะพักชมวิวและถายรูปจากมุมสูง แตละจุดชมวิวที่ทานแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศนและบรรยากาศที่แตกตางกัน เมือ

ขึ้นไปถึงดานบนสุดของปากปลองภูเขาไฟทานจะไดสัมผัสกับอากาศบริสุทธ์ิ และทัศนียภาพที่สวยงามอยางแนนอน 

อาหารกลางวัน บริการทานดวย "แทจีพลูแบ็ก"  เปนการนําเน้ือหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ กอนนําไปผัดคลุกเคลา

พรอมนํ้าซุป นักทองเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กนอย  เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ 

เครื่องเคียงตาง และขาวสวยรอนๆ เปนอาหารพิเศษที่ขอแนะนํา 

พาทุกทานเดินทางชม ดอกไฮเดรนเยีย (HYDRANGEA FLOWER)

ความหมายของดอกไฮเดรนเยีย บางก็วาหมายถึง “ดอกไมเย็นชา” เพราะสามารถ

ทนกับอากาศหนาวไดเปนอยางดี แตอีกความหมายหน่ึงก็คือ “แทนคําขอบคุณ” 

หรือ  ขอบคุณที่เขาใจ และคอยอยูเคียงขางกันมาตลอด ดอกไฮเดรนเยียบนเกาะเช

จูสวนมากดอกเปนสีฟา มวงอมชมพู กลิ่นอายความหอมออนๆ แบบธรรมชาติของ

ดอกไฮเดรนเยียจะชวยทําใหบรรยากาศอบอวนไปดวยควาสุข ความเพลิดเพลิน มีชิวิตชีวาและไมควรพลาดถายรูปเก็บ

ความประทับใจ (ดอกไฮเดรนเยียจะบานสวยในชวงเดือนพฤษภาคม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง) 

โปรแกรมเพ่ิมเติม : Rail Bike / Aqua Planet 

โปรแกรมเพ่ิมเติม ชําระเพ่ิม 12,000 won 

 จากน้ันพาทุกทานเดินทาง ปนจักรยานเรยีลไบท (RAIL BIKE JEJU)เปนแหลงทองเที่ยวรูปแบบใหมนับไดวาเปน

สถานที่พักผอนและออกกําลงักาย Rail Bike คือการปนจกัรยานบนรางรถไฟ เปนรถจกัรยาน 4 ลอทีต่องใชคนปนต้ังแต 2-

4 คน เพราะมมีอเตอรไฟฟาชวยในการขับเคลื่อน ทําใหเหน่ือยเกินไป สําหรับการปนจักรยาน Rail Bikeใชระยะเวลา

ประมาณ 30 นาที ทุกคนจะเริ่มสตารทออกจากจุดเดียวกัน จากน้ันเจาหนาที่จะปลอยใหปนจักรยานไปทีละคัน โดยใหมี

ระยะหางกันประมาณ 20 เมตร ระหวางเสนทางทุกทานสามารถชมธรรมชาติที่เต็มไปดวยตนไมและดอกไมนานาชนิด 



 
 

 

โปรแกรมเพ่ิมเติม ชําระเพ่ิม 20,000 won 

 จากน้ันพาทานเขาชม พิพธิภัณฑสัตวน้าํ (HANWHA AQUA PLANET 

JEJU)หรือ อควาเรียมที่ใหญที่สุดในเกาหลใีตและมีตูปลาใหญที่สุดในเอเชีย เปนสถานที่

อีกหน่ึงแหงที่ไมควรพลาดเมื่อไดมาเยือนเกาะเชจู เพราะที่น่ีเปนทั่งศูนยกลางการเรียนรู

ทางทะเล ความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและมีสิ่งมีชีวิตใตทะเลที่จัดแสดงไดนาสนใจและ

สวยงาม มีตูปลาจํานวนมากต้ังแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญทหมึาอลังการชวนต่ืนตาต่ืน

ใจในโลกใตทองทะเล ชมการใหอาหารนกเพนกวินตัวนอย ที่ตางกรูกันมารับอาหารอยาง

คึกคัก และปลากระเบนวายขามหัวไปมาทําใหคุณและครอบครัวหลงรักทองทะเลโดยไม

รูตัว 

อาหารเย็น พรอมเสริฟทุกทานดวยเมนู ชาบูชาบู (ShabuShabu)จะเปนการนําผัก

หลากหลายชนิด เห็ดตางๆ โอเดง เบคอนหมูรวมกันไวในหมอ และจะเติมดวยนํ้าซุป

รอนๆ สูตรเฉพาะของแตละราน แลวตมจนเดือด กอนจะเริ่มรับประทาน ก็จะนําอุดงลง

ตมอีกครั้ง จะทานพรอมกับขาวสวย หรืออุดงก็ได เมนูชาบูชาบู ถือไดวาเปนรายการ

อาหารที่ขาดไมไดในโปรแกรมทัวรเกาหลี เพราะรสชาติของนํ้าซุป ผักตางๆในหมอ ทํา

ใหเปนที่ช่ืนชอบของหลายทาน หากทานใดทานรสจัดหนอย ก็สามารถขอนํ้าจิ้มเกาหลี เติมเพ่ิมรสชาติ 

นําเขาพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเทา 

 

  

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม 

ซุป ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชา

จะไมแตกตางจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใสกับขาว) ที่นอย

กวาเทาน้ัน แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตลตะวันตกกันมากขึ้น 

จากน้ันพาทุกทานชม  ยงดูอัมร็อค โขดหินมังกร (YONGDUAM ROCK)และ 

สะพานขามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอัมร็อคที่มีลักษณะคลายกับหัว

มังกร อีกหน่ึงในมนตเสนหทางธรรมชาติของเกาะเจจู ซึ่งถือกันวาถาหากใครไมไดมาเยือน ยงดูอัมร็อค เพ่ือมาดูโขดหิน

มังกร ก็ถือวายังมาไมถึงเกาะเจจู โขดหินมังกรแหงน้ีเกิดขึ้นจากการกัดกรอนของคลื่นลมทะเล ทําใหมีรูปทรงลักษณะ

วนัท่ีส่ีของการเดินทางยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมนุไพร+ร้านละลายเงินวอน  

- ศนูยเ์คร่ืองสาํอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู

 



 
 

 

เหมือนหัวมังกร กําลังอาปากสงเสียงรองคํารามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากทองทะเล เพ่ือขึ้นสูทองฟา เปนประติมากรรมที่

ธรรมชาติไดสรางสรรคมา สถานที่แหงน้ีเปนที่สนใจของนักทองเที่ยวเกาหลีเปนอยางมาก และยังสามารถเดินไปเย่ียมชม

สะพานขามทะเลยงยอนเพ่ือชมวิวธารลาวาที่ตอนน้ีกลายเปนธารนํ้าทะเลที่มีสีสวยงามแปลกตาอีกดวย 

จากน้ันนําทานชม รานสมุนไพร (K0REA HERB)ใหมลาสุดของเกาหลี โดยมีการ

จดลิขสิทธ์ิเรียบรอยแลว เปนสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเรียกวา 

ผลไมทอง มีรสเปรี้ยว ดีสําหรับบุคคลที่ นิยมด่ืมเหลา ชา กาแฟ นํ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอต

เก จะชวยในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของตับหรือไต ชวย

ใหตับหรือไตของทานแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเอง  รานละลาย

เงินวอนหรือ (SUPERMARKET)ที่น่ีมีขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเชน ขนมขาว

พอง ช็อคโกแล็คสม สมอบแหง สมเคลือบช็อคโกแล็ตช็อคโกพาย สาหรายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใชในครัวเรือน 

ลูกบอลซักผา เครื่องใชไฟฟา  และยังมีชุดเคร่ืองนอนอันดับ1ของเกาหลี (SESA LIVING) ที่นุม นาสัมผัส พรอมกับการกัน

ไรฝุนไดดีเย่ียม ของฝากของที่ระลึกมีใหทานไดเลือกซื้อมากมาย พรอมทั้งมีบริการบรรจุกลองตามเง่ือนไขของราน  

จากน้ันพาทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางค  (COSMETIC SHOP)

ประเภทเวชสําอางคที่หมอศัลยกรรมเกาหลีรวมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑตางๆ 

ที่เหมาะกับผูที่มีปญหาผิวหนา ไมวาจะเปนสิว มีริ้วรอย ฝา กระ จุดดางดําใบหนา

หมองคล้ํา อยากผิวขาวสวางใส ไรริ้วรอย แตงหนาเบาๆโชวผิวแบบสาวเกาหลี โดย

ไมตองศัลยกรรม 

อาหารกลางวัน พรอมเสริฟดวยเมนู พลุโกกิ สวนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักช้ินบาง ๆ ผักตาง ๆ เชน กะหล่ําปลี ฟกทอง

ออน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุนเสนมาตมรวมกัน โดยสามารถทานไดทั้งแบบแหงและนํ้า เครื่องเคียงตาง ๆ คือ ถั่วงอก

ดอง วุนเสนปรุงรสสาหราย กิมจิ เสริฟพรอมกับขาวสวยรอนๆ ทานจะอ่ิมอรอยกับเมนูอาหารน้ีอยางแนนอน 

จากน้ันนําทานสู ศูนยโสม (GINSENG CENTER)ศูนยโสมแหงน้ีรัฐบาล

รับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่อายุ 6 ป ซึ่งถือวาเปนโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด 

ภายในจะมีเจาหนาที่ใหความรูเก่ียวกับโสมพรอมอธิบายคุณภาพและผลิตภัณฑที่

ผลิตจากโสม ใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบํารุง

รางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ 



 
 

 

จากน้ันนําทานชอปปงสินคาปลอดภาษีลอตเตดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE 

SHOP)ที่น่ีมีสินคาช้ันนําปลอดภาษีใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนิด  นํ้าหอม 

เสื้อผา เครื่องสําอางค กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลายแบรดดัง อาทิเชน 

Dior, Gucci, Prada ,Louis Vuitton, Fendi ,MCM, Gentle Monster, Balanciaga, 

Longchamp, Jestina, MLB, Watch, Etude, Innisfree, It's Skin, The Face Shop, 

Ample:N, Laneige, Sulwhasoo, History of Whoo, 3CE, Mac, Bobbi Brown, 

Chanel, Jo Malone, Perfumes ฯลฯ 

จากน้ันพาทานเดินทางสู ดาวทาวนเมืองเชจู แหลงชอปปงสินคาทองถิ่น ช่ือดัง 

บนเกาะเชจู อาทิเสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องสําอางค เครื่องประดับ ABC Mart, LES 

MORE, Folder, Fila, NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, ART BOX, Evisu, 

Lacost, Skechers, ETUDE, SKINFOOD, INNISFREE, Fashion, Cosmetic สั ม ผั ส

ประสบการณชอปปงที่เราใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไวบนเกาะ ในสไตล

บรรยากาศเกาะเชจู พรอมรานอาหาร รานกาแฟ รานคาเฟ มากมาย 

 

21:30-22.30 น. เหินฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 

7C2243 พรอมความประทับใจ 

01.00-02-00 น.           เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

 

 



 
 

 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหล ีไดร้บัแจง้เตอืนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้ และจากสายการบนิ เรือ่งผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัทอ่งเทีย่ว แต่ไป

ดว้ยวตัถุประสงคอ์ื่น เชน่ ไปทาํงาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2561 โปรแกรม HOT PRO JEJU SUMMERทางแลนดเ์กาหลจีาํเป็นตอ้งเกบ็

คา่ประกนัเพือ่ใหล้กูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นัน้ เป็นจาํนวนเงนิ (10,000 บาท หรอื 300,000 วอน) หากลกูคา้เป็นนกัทอ่งเทีย่วจรงิๆ เดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มกรุป๊

และกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่าํหนด สามารถขอรบัเงนิประกนัน้ีคนืเตม็จาํนวน ดงันัน้จงึใครข่อความรว่มมอืจากลกูคา้ปฏบิตัติามเงือ่นไขดงักล่าว  (ขอสงวน

สทิธิไ์มค่นืเงนิประกนักรณลีกูคา้ไมผ่า่นกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื กรมแรงงานทัง้ทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้*** 

หากทา่นถกูเจา้หน้าทีต่ม.เกาหล ีกกัตวัไมใ่หเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งถกูกกัตวัและสง่ตวักลบัประเทศไทย      ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้าํระเอง

ทัง้หมด 

หมายเหตุ : ขอแจง้ใหท้ราบวา่ ทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอ ทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคน

เขา้เมอืง หากสามารถผา่นเขา้เมอืงไดจ้ะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะได้

ทอ่งเทีย่วอยา่งเตม็เวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

 

 **กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึง่อยู

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัย

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นอยูเหนือการควบคุมของบริษัท 

และเจาหนาที่ ที่จะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย วา

ดวยกรณีใดๆทัง้สิ้น คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และคาใชจายที่ลูกคาและบริษัทจายไปแล 

 

อัตราคาบรกิาร 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใหญ / 

เด็กไมเสริมเตียง 
พักเด่ียวเพิ่ม 

ราคาปกติ 
ราคา

โปรโมชั่น 

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

สิงหาคม :4-7 , 5-8 , 6-9 ,12-15 , 13-16 , 18-21 ,19-22 , 25-28 , 26-29 , 

27-30  

9,000.- 5,500.- 

4,900.- กรกฎาคม : 20-23 , 28-31 , 31-3ส.ค. 

สิงหาคม : 3-6 , 7-10 , 11-14 , 14-17 , 17-20 , 20-24 , 24-27 , 28-31  
9,200.- 5,700.- 

กรกฎาคม :19-22 , 24-27  

สิงหาคม : 1-4,2-5 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26 , 29-1ก.ย. , 30-2ก.ย. 
9,400.- 5,900.- 



 
 

 

 

***ราคาโปรโมชั่น มีจํานวนจํากัด(ราคายึดตามหนาเว็บไซต) 

เงื่อนไขการใหบริการกรณสีาํรองทีน่ั่ง  

   1. ราคาโปรโมช่ันชําระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังไดรับ invoice 

      ราคาปกติชําระเงินมัดจํา***   ทานละ 5,000 บาท 1 วันหลังไดรับ invoice 

   2. สวนที่เหลือชําระเต็มจํานวนกอนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณทีี่ไมชําระยอดเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด 

รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวาทานสละสิทธ์ิในการเดินทางกับทางบริษัท 

ราคานี้รวม 

-   คาต๋ัวเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพรอมคณะ  

-   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงทีม่ี   

-   คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 

-   คาที่พักระดับมาตรฐาน 2 คนื (พักหองละ 2-3 ทาน)  

-  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ / คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละ 15 กก. /1ช้ิน 

-   คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ 

(ขอสงวนสิทธ์ิหัวหนาทัวรไมบินขึ้นไปพรอมกรุปทัวร) 

-   คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

ราคานี้ไมรวม 

-   คาธรรมเนียมคนขับรถและไกดทองถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ตอทานตลอดทริป 

-   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และ 

เครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 

-   คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

-   คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.) 

-   คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคอื 1) พาสปอรต 2) ใบประจําตัวคนตางดาว 3) ใบสําคญั

ถิ่นที่อยู 4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6) รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเดินทางเตรียมเอกสารและ

ดําเนินการย่ืนวีซาดวยตนเองเทาน้ัน  (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออก

ดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา) 

กรกฎาคม : 25-28 , 27-30 

สิงหาคม : 8-11 , 10-13  
9,800.- 6,300.- 

กรกฎาคม : 26-29 15,800.- 12,300.- 

สิงหาคม : 9-12  16,800.- 13,300.- 



 
 

 

-  คาอาหารที่ลูกคารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกําหนด หากลูกคาไมสามารถ

รับประทานอาหารที่ทางทัวรจัดให กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปสวนตัวสํารองมาดวย 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจํา 

- ยกเลิกการเดินทางไมถึง 30  วัน ยึดเงินคาทัวรทั้งหมด 

(ราคาโปรโมช่ันไมสามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผูเดินทางไดในทุกกรณี ) 

ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลกิการเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางได*** 

กรุปที่เดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน 

Charter Flight, Extra Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทัง้หมด 

หมายเหตุ 

-           จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ขึ้นไป โดยบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 5 วันกอน

การเดินทาง 

-           ราคาน้ีเปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน (นักทองเที่ยวตางประเทศ

ชําระเพ่ิมทานละ 3,000 บาท) 

 -            เทีย่วบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

-           สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเทีย่วบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

-           หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือ

ทองเที่ยว เทาน้ัน (หากหนังสือเดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําใหไมสามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ

ทั้งสิ้น) 

-           ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, 

การกอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ

เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

-           ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไม

ทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก 

เดินทางแลว 

-           ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จาก ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

-           ต๋ัวเครื่องบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน 

-          การติดตอใดๆกับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมาย ฯลฯ ตองทําในวันทําการของบริษัทดังน้ี วันจันทร 

- วันศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว และวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ ถอืวา

เปนวันหยุดทําการของบริษัท 



 
 

 

-          มัคคุเทศก พนักงาน  ไมมีอํานาจในการใหคําสญัญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจ

ขอบริษัทกํากับเทาน้ัน 

-           หากทานที่ตองการออกต๋ัวภายในประเทศ อาทิเชนเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทํา

การออกต๋ัว เพ่ือปองกันปญหาเที่ยวบินลาชา เปลี่ยนแปลงไฟลทบิน การยกเลิกไฟลทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณี

เกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาซึ่งอยูเหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม

รับผิดชอบและคืนคาใชจายใหในทุกกรณ ี

-           ถาลกูคาไมเขารานคาชอปปงตามที่โปรแกรมกําหนด ทางแลนดปรับเงินคาเขารานช็อปรานละ 100,000 วอน 

หรือเปนเงินไทย3,000 บาท 

-           หองพัก (Double Bed // Twin Bed) เปน  ON REQUEST) ขึ้นอยูกับหองวาง ณ วันเขาพัก และโรงแรมที่เขา

พัก ไมสามารถ CONFIRM ใหได 

-           ถาลกูคามีความประสงคขอแยกตัวจากทัวรหรือการทองเที่ยวกับคณะ ทางแลนดปรับเงินวันละ 5,000 บาท/

ทาน 

-           ขอสงวนสิทธ์ิการตัดหองพักสําหรับผูที่ไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใชหองพักได 

-           ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับลูกคาที่เดินทางทองเที่ยว และไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

-            เม่ือทานตกลงชาํระเงินไมวาทัง้หมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับใน

เงื่อนไข ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทัง้หมด 

 

กรุณาอานเงื่อนไขการจองทวัรตามที่ระบุในรายการขางตน  

หากมีขอสงสยักรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนทําการจอง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 


