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ก ำหนดกำรเดนิทำง 19 กรกฎำคม - 31 สงิหำคม 2562 

โปรแกรมเดนิทาง 
พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค  - ฮลัโหล คติตี ้เจจ ู - โชวก์ายกรรม  - วดัซนับงัซา  - ภเูขาซองอคั  - ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหนิ

รปูหวัมงักร+สะพานขา้มทะเลยงยอน  - ศูนยเ์ครือ่งส าอางค ์- ยอดเขา ซองซาน อลิจลุบง  - รา้นน ้ามนัสน  - หมู่บา้น

วฒันธรรมซองอบึ  - รา้นคา้สมนุไพร+รา้นละลายเงนิวอน  - ล๊อตเต ้ดวิตีฟ้ร ี - ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู  

   

 

22:00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก 

เคาน์เตอรส์ายการบนิ JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตูทางเขา้

หมายเลข 3  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบรษิัทฯคอยให้การต้อนรบัและอ านวยความสะดวก ในเรื่องของ

เอกสารของท่าน  

 

 

 

 

 

 02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 

7C2244 เป็นสายการบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต ้ สะดวกสบาย การดแูลเอาใจใสน่่า

ประทบัใจ พรอ้มทัง้ภาพลกัษณ์ทีด่ ีโดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื่อดงัของเกาหล ีสายการบนิเจจเูป็นสาย

การบนิชัน้น าทีพ่ฒันาไดอ้ย่างรวดเรว็ทีส่ดุในประเทศเกาหลใีต ้ หลงัจากการก่อตัง้เมื่อปี 2005 ได้

ขยายตวัอย่างรวดเรว็โดยการปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลกูคา้ตามค าเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีาร

ปฏริปูธุรกจิทางกา บนิอย่างต่อเนื่องอกีดว้ย สายการบนิเจจไูดท้ าใหก้ารท่องเทีย่วเป็นทีแ่พรห่ลายจน

ประสบความส าเรจ็ ซึง่ก่อนหน้านัน้ไม่เคยน าวธิเีหล่าน้ีมาปฏบิตัิ จนท าใหป้ระเทศเกาหลใีตก้ลายเป็นประเทศท่องเทีย่วได ้ มเีสน้ทางบนิ

มากกว่า 67 แหง่ในเมอืงส าคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสายการบนิเจจ ู ไดรบัการยอมรบัจากทัว่โลก ‘ในดา้นความ ปลอดภยั’และ

‘สมรรถภาพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ากทีส่ดุและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ 

วนัแรกของการเดินทาง  สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

(รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำ

ผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำกสัตวไ์ม่วำ่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกร

ตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
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09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ู เป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่ 2 ของ

เกาหลใีต ้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลทห์รอื

การจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะทีส่ดุในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 

ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

พาท่านเดินทางสู่ เมอืงมรดกโลก เกาะเชจ ูทีอ่งคก์าร UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจเูป็น 1 ใน 7 

สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิห่งใหมข่องโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF 

NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะทีเ่กดิใหม่จากภูเขาไฟทีด่บัแลว้ 

พาท่านเดนิทางสู ่ พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'SULLOC) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจาก

ธรรมชาต ิ ท าใหเ้ป็นทีป่ลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ทีส่ง่ผลติภณัฑช์าเขยีวสง่ออกไปขายทัว่โลก เป็น

สถานทีจ่ดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปูจากชานานา

ชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรบัซือ้เป็นของฝาก มคีุก้กีช้าเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่น

มาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพ ูเป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ ไอศรมีชา

เขยีว และโรลชาเขยีวทีคุ่ณไมค่วรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึง่นกัท่องเทีย่วจะได้

สมัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกาหลใีต ้ รวมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา 

ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

พาท่านมุ่งหน้าสู่ ฮลัโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถานที่จดัแสดง

เรื่องราวเกีย่วกบัคติตี ้หลากหลายเวอรช์ัน่  รวมทัง้สิง่ของเครื่องใชท้ีเ่ป็นคติตีท้ ัง้หมดรวบรวมไวท้ีน่ี่ 

พร้อมเรื่องราวและประวตัิความเป็นมา ภายในมีร้านขายของที่ระลกึน่ารกัๆ มากมายให้ท่านได้

เลอืกซือ้ตดิไมต้ดิมอื เช่น ทีค่าดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และชอ็ดโกแล๊ต รบัรองถูกใจสาวกของ 

Hello Kitty แน่นอน อกีทัง้ยงั คติตีค้าเฟ่ ซึง่เป็นรา้นกาแฟตกแต่งอย่างน่ารกัเหมาะส าหรบัถ่ายภาพ 

ภายในรา้นมจี าหน่ายเค๊กหลายรสชาต ิ ไอศรมีโยเกริต์ และกาแฟ รสชาตอิร่อยทีไ่ม่ควรพลาด 

 

อาหารกลางวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต   

วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบั

ซอสสตูรเฉพาะเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยร้อนๆ  การรบัประทานใช้กรรไกรตดัเสน้และไก่ฉับๆใหเ้ป็นชิ้น

เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

จากนั ้น พ าท่ าน เข้ าช ม  โช ว์ก ายก รรม  (CIRCUS WORLD SHOW) การแสด ง

ความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดง

หลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกนัไป เป็นทีต่ื่นตาตื่นใจของผูช้ม มทีัง้ แสง ส ีเสยีง ท่าน

วนัทีส่องของการเดินทาง  พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ฮัลโหล คิตตี ้เจจู  - โชว์กายกรรม  - วดัซันบังซา  - ภูเขาซองอคั  - 
ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ศูนย์เคร่ืองส าอางค์ 

 
 

 

เดินทำงถึงสนำมบินเจจู  - อุทยำนแห่งชำติฮลัลำซำน  - โชวก์ำยกรรม  - ภูเขำซองอคั  - วดัซนับงัซำ  - พิพิธภณัฑช์ำโอซุลลอค 
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จะไดร้บัความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ และหวาดเสยีว ไปพรอ้มๆกนั  เช่น โชวล์อดห่วง โชว์นี้นักกายกรรมจะหมุนตวัและแสดงท่วงท่า

กายกรรมต่างๆ ดว้ยห่วงทีห่อ้ยอยู่กลางอากาศ  โชวก์ายกรรมกลางอากาศดว้ยผา้ นักแสดงจะเล่นกายกรรม บดิตวัดว้ยท่าทาง สง่างาม

ขณะหอ้ยตวัอยู่กลางอากาศดว้ยผา้เพยีงผนืเดยีว เป็นต้น แต่ไฮไลทข์องโชวน์ี้ คอื มอเตอรไ์ซคผ์าดโผนในพืน้ทีจ่ ากดั ที่เขา้ไปขบัสวนทาง

กนัอยู่ในลกูโลก ซึง่สนุก ตื่นเตน้เรา้ใจ เรยีกเสยีงปรบมอืจากผูช้มไดท้ัง้ฮอล 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขาซนับงั

หันหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึ้นท่านจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ ภายในวัดจะประดิษฐาน

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระ ประธานที่มีความศักดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านบน

เกาะเชจู และชาวเกาหลีใต้ที่นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปั้นเจ้าแม่กวนอมิซึ่งหนัหน้าออกสู่ทะเล 

นอกจากนัน้ยงัมรีปูปั้นพระสงักจัจายน์ ซึง่หากไดลู้บพุงกจ็ะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบัวถิกีาร

ท าบุญของชาวเกาหลใีต้ทีแ่ตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบั

พระสงฆเ์พื่อความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ ท่าน

ยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงามของแหลมมงักรทีย่ื่นออกมาสูม่หาสมุทร 

พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูกบน

เกาะเชจู สามารถชมววิทอ้งทะเล ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มชีายหาด

หนิรมิทะเล ชายหาดทีน่ี่จะไม่ไดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสดี า น ้าทะเลสดี าแปลกตา เป็นจุดด า

น ้ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมชี่องทีท่หารญีปุ่่ นบงัคบัใหค้นเกาหลขีดุเจาะไวต้ัง้แต่

สมยัสงครามโลก  เพื่อเอาไว้จอดเรอืแอบซ่อนไวส้ าหรบัท าลายเรอืของอเมรกิา โดยท าเป็นเรอืติด

ระเบดิแลว้พุ่งชนแบบพลชีพี ก่อนนี้เปิดให้เขา้ชม แต่มเีหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมาเลยปิดไม่ให้เขา้

ชมอกีเลย และยงัเคยเป็นสถานทีถ่่ายท าเรื่อง "แดจงักมึ"ตอนทีถู่กเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยม

ของเกาหลใีต้ ส าหรบัใครทีช่ื่นชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงตอ้งฟินกบัหอยเป๋าฮือ้สดุขึน้ชื่อ ทีอ่าชพีแฮนยอหรอืนกัประดาน ้าหญงิวยั

ชรา. งมขึน้มาขายกนัอยู่รมิชายฝัง่ สด อร่อยอย่าบอกใครเชยีว 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดูอมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพาน

ขา้มทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดอูมัรอ็คทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร อกีหนึ่งในมนต์

เสน่หท์างธรรมชาติของเกาะเจจ ูซึง่ถอืกนัว่าถ้าหากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพื่อมาดูโขดหนิ

มงักร กถ็อืว่ายงัมาไม่ถงึเกาะเจจ ูโขดหนิมงักรแห่งนี้เกดิขึน้จากการกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท าให้

มรีูปทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก าลงัอ้าปากส่งเสยีงรอ้งค ารามและพยายามที่จะผุดขึน้จากท้อง

ทะเล เพื่อขึน้สู่ทอ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีส่นใจของ

นกัท่องเทีย่วเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัสามารถเดนิไปเยีย่มชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื่อชมววิ

ธารลาวาทีต่อนนี้กลายเป็นธารน ้าทะเลทีม่สีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช

ส าอางค์ที่หมอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะกบัผู้ที่มีปัญหา
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ผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์ิวแบบสาวเกาหล ี

โดยไม่ตอ้งศลัยกรรม 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารทีเ่ป็นทีน่ิยมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมูสามชัน้ไปย่างบนแผ่นโลหะทีถู่กเผา

จนร้อน   ซมักยอ็บซลัจะเสริ์ฟพร้อมกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ได้แก่ กิมจ ิพรกิเขยีว กระเทียมหัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ามนังา 

ถงึแม้ว่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีสุ่ดแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสี่วนผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถงึรสชาตแิล้ว 

นบัว่าพลาดไม่ไดเ้ลย 

 

จากนัน้พาทุกท่านเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่า

เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้น าท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็น

ภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทีโ่ด่งดงัทีผู่ค้นมาขอพรและ

ชมพระอาทติย์ขึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายงัสามารถดื่มด ่ากบั

ท้องฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที่สวยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยว

จากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิองโลก 

ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและ

ถ่ายรปูจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั 

เมอืขึน้ไปถงึดา้นบนสดุของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิทุธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่นอน 

จากนัน้พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน ้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่าน

ผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณช่วยลดไขมนั

และน ่ าตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษใน

ร่างกาย เพื่อเพิม่ภูมติ้านทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยม

วนัทีส่ามของการเดินทาง   ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ร้านน ้ามันสน  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ร้านค้า

สมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ล๊อตเต้ ดิวตีฟ้รี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู 
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จากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก และยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ท าจากสนเข็มแดงซึ่งเป็นสินค้ายอดนิยมส าหรบัคนเกาหลีและ

นกัท่องเทีย่ว 

 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ ์

เรยีบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรยีกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดี

ส าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอื

ไขlมนัที่สะสมอยู่ภายในผนังของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึ่งยงัส่ งผลดต่ีอสุขภาพ

ร่างกายของท่านเอง  รา้นละลายเงนิวอนหรอื (SUPERMARKET) ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทิ

เช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาต ิ

รวมไปถึงของใช้ในครวัเรือน ลูกบอลซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า  และยังมีชุดเครื่องนอนอันดบั1ของเกาหล ี

(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนัไรฝุ่ นไดด้เียีย่ม ของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุ

กล่องตามเงื่อนไขของรา้น 

อาหารกลางวนั  บรกิารท่านดว้ย "แทจพีลูแบก็"  เป็นการน าเนื้อหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนน าไปผดัคลุกเคลา้พรอ้มน ้าซุป 

นกัท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวย

รอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดิวต้ีฟรี (Duty Free Shop) ทีน่ี่มสีนิคา้ปลอดภาษี

ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500  ชนิด  อาทเิช่น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิา 

เครื่องประดบั หลากหลาย แบรนด์ดงั อาทเิช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   

ฯลฯ 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ดาวทาวน์เมืองเชจ ูแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ ชื่อดงั บนเกาะเชจู 

อาทเิสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค ์เครื่องประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสั

ประสบการณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รา้ใจทีส่ดุของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศทะเลใต ้

 

 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2243 พรอ้ม

ความประทบัใจ 

01.00-02-00 น.           เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 
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**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯ

จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำรนดัหยดุงำน กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหำย

ตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลำในกำรท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม       

ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย วำ่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยท่ีลูกคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใ้หญ่ / 
เดก็ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม ราคา
ปกติ 

ราคา
โปรโมชัน่ 

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.- 5,700.- 

4,900.- 

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.- 6,300.- 

กรกฎาคม : 19-21 
สงิหาคม : 2-4 , 16-18 , 23-25 , 30-1 ก.ย. 

10,400.- 6,900.- 

กรกฎาคม : 27-29 
สงิหาคม : 10-12 

11,400.- 7,900.- 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม EXPRESS JEJU IN SUMMER 

ทางแลนดเ์กาหลีจ 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 
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***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั(ราคายึดตามหน้าเวบ็ไซต)์ 
 
เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองที่น่ัง  
   1. รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงินเตม็จ ำนวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
      รำคำปกติช ำระเงินมดัจ ำ***   ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
   2. ส่วนท่ีเหลือช ำระเตม็จ ำนวนก่อนออกเดินทำง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช ำระยอดเงินส่วนท่ีเหลือตำมเวลำท่ีก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธ
กำรจ่ำยเงินไม่วำ่กรณีใดๆ ใหถื้อวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิในกำรเดินทำงกบัทำงบริษทั 
 
ราคานี้รวม 
-   ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ตำมท่ีระบุในรำยกำร ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่ำอำหำรทุกม้ือ ตำมท่ีระบุในรำยกำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
-   ค่ำท่ีพกัระดบัมำตรฐำน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน)  
-  ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเท่ียวตำมรำยกำร / ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระท่ำนละ 20 กก. /1ช้ิน 
-   ค่ำหวัหนำ้ทวัร์ผูช้  ำนำญเส้นทำง น ำท่ำนท่องเท่ียวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนำ้ทวัร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ (เอกสำรขอเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น) 
ราคานี้ไม่รวม 
-   ค่ำธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 700 บำท หรือ 20,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริป 

-   ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง, ค่ำโทรศพัทส่์วนตวั, ค่ำซกัรีด, มินิบำร์ในหอ้ง, รวมถึงค่ำอำหำร และ เคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรำยกำร 
(หำกท่ำนตอ้งกำรส่ังเพ่ิม กรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร์แลว้จ่ำยเพ่ิมเองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระ ท่ีหนกัเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   ค่ำวซ่ีำส ำหรับพำสปอร์ต ต่ำงดำ้ว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3) ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยู ่4) ส ำเนำทะเบียนบำ้น
(ถำ้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝำก(ถำ้มี) 6) รูปถ่ำยสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทำงเตรียมเอกสำรและด ำเนินกำรยืน่วซ่ีำดว้ยตนเองเท่ำนั้น  (ส ำหรับหนงัสือเดินทำงต่ำง
ดำ้ว เจำ้ของหนงัสือเดินทำงตอ้งท ำเร่ืองแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีำ) 
-  ค่ำอำหำรท่ีลูกคำ้รับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจำกท่ีโปรแกรมก ำหนด หำกลูกคำ้ไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรท่ีทำงทวัร์จดัให ้
กรุณำเตรียมอำหำรส ำเร็จรูปส่วนตวัส ำรองมำดว้ย 
 
กรณียกเลิกการเดนิทาง 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30  วนัข้ึนไป ยดึมดัจ ำ 
- ยกเลิกกำรเดินทำงไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

(รำคำโปรโมชัน่ไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทำงและผูเ้ดินทำงไดใ้นทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำงได*้** 

กรุ๊ปท่ีเดินทำงตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน หรือผำ่นตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมด 

กรกฎาคม : 26-28 
สงิหาคม : 9-11 

13,400.- 9,900.- 
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หมายเหตุ 
-           จ  ำนวนผูเ้ดินทำง ขั้นต ่ำ ผูใ้หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 5 วนัก่อนกำรเดินทำง 
-           รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรับนกัท่องเท่ียวชำวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นกัท่องเท่ียวต่ำงประเทศช ำระเพ่ิมท่ำนละ 3,000 บำท) 
 -         เท่ียวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเท่ียว สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
-           หนงัสือเดินทำง ตอ้งมีอำยเุหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพ่ือท่องเท่ียว เท่ำนั้น (หำกหนงัสือ
เดินทำงเหลือนอ้ยกวำ่ 6 เดือนท ำใหไ้ม่สำมำรถเดินทำงไดท้ำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อจลำจล ภยัธรรมชำติ หรือ
กรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หนำ้ท่ีกรมแรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำม
รับผดิชอบของบริษทัฯ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะ
ค่ำใชจ่้ำยทุกอยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดินทำงแลว้ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำก ควำมประมำทของตวั
นกัท่องเท่ียวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีท่ีท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          กำรติดต่อใดๆกบัทำงบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมำย ฯลฯ ตอ้งท ำในวนัท ำกำรของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลำ 09.00 น. - 18.00 
น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำว และวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆ ถือวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังำน  ไม่มีอ  ำนำจในกำรใหค้  ำสัญญำใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ  ำนำจขอบริษทัก ำกบัเท่ำนั้น 
-           หำกท่ำนท่ีตอ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมท่ีเจำ้หนำ้ท่ีทุกคร้ังก่อนท ำกำรออกตัว๋ เพ่ือป้องกนัปัญหำ
เท่ียวบินล่ำชำ้ เปล่ียนแปลงไฟลท์บิน กำรยกเลิกไฟลท์บิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทำงกรณีเกิดกำรผดิพลำดจำกสำยกำรบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบ
ล่วงหนำ้ซ่ึงอยูเ่หนือกำรควบคุมของทำงบริษทั ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบและคืนค่ำใชจ่้ำยใหใ้นทุกกรณี 
-           ถำ้ลูกคำ้ไม่เขำ้ร้ำนคำ้ชอ้ปป้ิงตำมท่ีโปรแกรมก ำหนด ทำงแลนดป์รับเงินค่ำเขำ้ร้ำนช็อปร้ำนละ 100,000 วอน หรือเป็นเงินไทย3,500 บำท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยูก่บัหอ้งวำ่ง ณ วนัเขำ้พกั และโรงแรมท่ีเขำ้พกั ไม่สำมำรถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถำ้ลูกคำ้มีควำมประสงคข์อแยกตวัจำกทวัร์หรือกำรท่องเท่ียวกบัคณะ ทำงแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บำท/ท่ำน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิกำรตดัหอ้งพกัส ำหรับผูท่ี้ไม่เดินทำง ผูร่้วมเดินทำงไม่สำมำรถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับลูกคำ้ท่ีเดินทำงท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้ว
ทั้งหมด 

 

กรณุาอ่านเงื่อนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


