
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง เดือนมีนาคม - พฤษภาคม ���� 

โปรแกรมเดนิทาง 
อุทยานแหง่ชาตฮิลัลาซาน  - พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค  - ภเูขาซองอคั  - วดัซนับงัซา  - จซูงัจอลลี$ - ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  -  

ซอพจโิกจ ิ - รา้นนํ)ามนัสน  - หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอบึ - ทุง่ดอกยเูช หรอื ทุง่ดอกเรป – ปั�นจกัรยาน Rail Bike -   

ยงดอูมัรอ็ค -รา้นคา้สมนุไพร  -  ซุปเปอรม์ารเ์กต็  - ศนูยเ์ครื$องสาํอาง  -  ศนูยโ์สม  - ดวิตี)ฟร ี - ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู
  

   

 

23.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที$ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ บรเิวณชั )น 4 ชั )นผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ EASTAR JET 

(BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ .....  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข .....  โดยมเีจา้หน้าที$จากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและ

อาํนวยความสะดวกในเรื$องของเอกสาร 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 

ขอ้แนะนาํ  ถา้ตอ้งการนาํของเหลวขึ�นเครื�องใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ�น (รวมกนัไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้าํถุงขึ�นไปเพียงใบเดียวเท่านั�น การนาํผลิตภณัฑข์องสดที�ทาํจาก

สตัวไ์ม่วา่เนื�อหมู เนื�อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้าํเขา้ประเทศเพื�อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

วนัที�สองของการเดินทาง    อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ภูเขาซองอคั  - วดัซันบังซา  - จูซังจอลลี� 



 

 

 

 

 

 

02.35-03.05 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ EASTAR JET เที$ยวบนิที$ ZE552 นบัเป็นสายการบนิน้องใหมภ่ายใต้

การจดทะเบยีนประเทศเกาหลใีตท้ี$เพิ$งเขา้มาบนิในตลาดไทยเมื$อปี พ.ศ. 2UUV เป็นสายการบนิคุณภาพใชเ้วลา 6 ปี ในการเตบิโต มี

เที$ยวบนิทั )งในประเทศเกาหลแีละต่างประเทศ ใชเ้ครื$องบนิที$มรีะบบเป็นมติรกบัสิ$งแวดลอ้ม มกีารพฒันาดา้นระยะทางการบนิ และ

ประสทิธภิาพในการใชนํ้)ามนัเชื)อเพลงิอยา่งดเียี$ยม 

 

 

 

 

09.30-10.30  น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิชจ ู เป็นทา่อากาศยานที$ใหญ่เป็นอนัดบัที$ 3 ของเกาหลใีต ้ รองจากทา่อากาศยาน

นานาชาตอินิชอน และทา่อากาศยานกมิโป ก่อตั )ง เมื$อปี พ.ศ. 2511 ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาทา่นเดนิทางสู ่ เกาะเช

จ ูซึ$งไดร้บัการขึ)นทะเบยีนมรดกโลก (กรณุาปรบัเวลาของทา่นใหเ้รว็ขึ)น 2 ชั $วโมง เพื$อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิ$นของประเทศเกาหล)ี 

พาทา่นเดนิทางสู ่ อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน  เป็นภเูขาที$สงูที$สดุในประเทศเกาหลใีต ้

ประกอบดว้ยภูเขาไฟที$ดบัไปนานแลว้ซึ$งเป็นตน้กาํเนิดของเกาะสว่นใหญ่ในเชจ ู ภเูขาฮลัลาซาน

มคีวามสงู 1,950 เมตร และไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นสถานที$ทอ่งเที$ยวทางธรรมชาตทิี$มคีวาม

สวยงามลาํดบัที$ 182 ของเกาหล ี และจดัตั )งเป็นอุทยานแหง่ชาตติั )งแต่ปี ค.ศ. 1970 ภเูขาฮลัลา

ไดร้บัการขึ)นทะเบยีนเป็นพื)นที$สงวนเขตชวีมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพยีง

อกีหา้ปีต่อมากไ็ดร้บัการแต่งตั )งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ(World Natural Heritage Site)  

พาท่านเดนิทางสู ่ไร่ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนที$ไดร้บัของขวญัจากธรรมชาต ิทําใหเ้ป็น

ที$ปลูกชาเขยีวคุณภาพสูง ที$ส่งผลิตภณัฑ์ชาเขยีวส่งออกไปขายทั $วโลก เป็นสถานที$จดัแสดง

ประวตัแิละวฒันธรรมการชงชา   อนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปูจากชานานาชนิด อาทิ

เช่น ชาเขยีวคุณภาพเยี$ยมเหมาะสาํหรบัซื)อเป็นของฝาก มคีุกกี)ชาเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่นมาสก์

หน้าชาเขยีว และแชมพ ูเป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่ที$จาํหน่ายชาเขยีวทั )งรอ้นและเยน็ ไอศกรมี ชา

เขยีว และโรลชาเขยีวที$คุณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึ$งนักท่องเที$ยวจะ

ไดส้มัผสักบัภาพบรรยากาศของไรช่าเขยีวที$ใหญ่ที$สดุในเกาหลใีต ้รวมทั )งถ่ายภาพที$ระลกึกบัถว้ยชา ซึ$งเป็นสญัลกัษณ์ของไรช่าเขยีวที$นี$ 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิlว เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื)นเมอืงดั )งเดมิ จมิดกัจานใหญ่นี)ประกอบไปดว้ย ไก่ชิ)นโต วุน้เสน้เกาหลนีี)มี

ลกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆทําจากมนัฝรั $งทําให้เหนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคล้ากบัซอสสูตรเฉพาะเสริ์ฟพร้อมข้าวสวยรอ้นๆ  การ

รบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิ)นเลก็พอดคีาํ รบัรองตอ้งตดิใจ 



 

 

 

 

 

พาท่านเดนิทางสู่ ภเูขาซองอคั (SONG AK)  เป็นภูเขาไฟที$สวยงามอกีo ลูกบนเกาะเชจู สามารถ

ชมววิทอ้งทะเล ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มชีายหาดหนิรมิทะเล ชายหาด

ที$นี$จะไม่ไดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสดีํา นํ)าทะเลสดีําแปลกตา เป็นจุดดาํนํ)ายอดนิยมของกลุ่ม

แฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมชี่องที$ทหารญี$ปุ่ นบงัคบัให้คนเกาหลขีุดเจาะไว้ตั )งแต่สมยัสงครามโลก  

เพื$อเอาไวจ้อดเรอืแอบซ่อนไวส้าํหรบัทาํลายเรอืของอเมรกิา โดยทาํเป็นเรอืตดิระเบดิแลว้พุง่ชนแบบ

พลชีพี ก่อนนี)เปิดให้เขา้ชม แต่มเีหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมาเลยปิดไม่ให้เขา้ชมอกีเลย และยงัเคย

เป็นสถานที$ถ่ายทาํเรื$อง "แดจงักมึ"ตอนที$ถกูเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลใีต ้

จากนั )นพาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัซา วดัแห่งนี)ตั )งอยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสูท่ะเล  

ระหว่างทางขึ)นท่านจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนต์ ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรปูองค์ใหญ่ซึ$ง

เป็นพระประธานที$มคีวามศกัดิ rสทิธิ rและเป็นที$เลื$อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจ ูและชาวเกาหลใีตท้ี$

นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปั)นเจ้าแม่กวนอิมซึ$งหันหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนั )นยงัมีรูปปั)น

พระสงักจัจายน์ ซึ$งหากไดล้บูพุงกจ็ะรํ$ารวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบัวธิกีารทาํบุญของชาวเกาหลี

ใต้ที$แตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื$อเป็นอาหารสําหรบัพระสงฆ์แสดงถึง

ความอุดมสมบรูณ์ ถวายเทยีนเพื$อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนั )นที$วดัแห่งนี)ท่านยงัจะไดช้ื$น

ชมกบัววิทะเลที$สวยงามของแหลมมงักรที$ยื$นออกสูม่หาสมุทร 

จากนั )นพาท่านชม จูซงัจอลลี  ซึ$งเปรยีบเสมอืนดั $งเสาหนิตั )งตรงรูปทรงสี$เหลี$ยมผื$นผา้หรอื

ลกัษณะคลา้ยคลงึกบัเลขาคณิตรปูหกเหลี$ยม เรยีงสลบักนัไปมาอย่างสวยงาม ทั )งหมดนี)เกดิ

จากการกดัเซาะของลมและนํ)าทะเล เรยีกวา่เป็นฝีมอืของธรรมชาตลิว้นๆ ทาํใหเ้กดิทวิทศัน์ที$

แปลกตาสวยงามมา พรอ้มสมัผสับรรยากาศที$สวยงามและถ่ายรปูเป็นที$ระลกึ 

 พรอ้มเสรฟิด้วยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารที$เป็นที$นิยมของชาวเกาหล ี โดยการนําหมูสามชั )นไปย่างบนแผ่นโลหะที$ถูกเผาจนรอ้น   

ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื$องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหั $นบางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และนํ)ามนังา ถงึแมว้่าซมัก

ยอบซลัจะมกีารเตรยีมการที$สุดแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสี่วนผสมที$หลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถงึรสชาตแิลว้ นับว่าพลาด

ไมไ่ดเ้ลย 

จากนั )นพาทุกทา่นเเขา้พกัที$ Sea & Hotel  หรอืเทยีบเทา่   

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที$โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ     (ผกัดองเกาหล)ี 

ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื)ออื$นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที$จํานวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ที$น้อย

กวา่เทา่นั )น แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึ)น 

 

 

วนัที�สามของการเดินทาง    ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  - ซอพจิโกจิ  - ร้านนํ,ามันสน  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ  - 

                                            ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  - ปั�นจักรยาน Rail Bike 
 



 

 

 

 

 

จากนั )นนําท่านชม ปล่องภเูขาไฟซองซานอิลจบูง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟที$ดบัแล ้ปากปล่องภูเขาไฟที$มลีกัษณะ

เหมอืนมงกุฎ เป็นสถานที$โด่งดงัที$ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขึ)น เป็นหนึ$งใน 10 สถานที$สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี)เรายงั

สามารถดื$มดํ$ากบัทอ้งฟ้าและนํ)าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที$สวยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจู         เป็นสถานที$ที$นักท่องเที$ยวจากทั $วทุกมุม

โลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ$งมหศัจรรยใ์หมท่างธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึ)นไปยงัปากปล่องภูเขาไฟที$ดบั

แล้ว ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที$ท่านแวะพัก สามารถสมัผสัววิทิวทัศน์และ

บรรยากาศที$แตกต่างกนั เมื$อขึ)นไปถงึดา้นบนสดุของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิทุธิ r และทศันียภาพที$สวยงามอย่าง

แน่นอน 

 

 

 

 

 

 

จากนั )นพาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นทุ่งหญ้ากวา้งตดิทะเล สามารถเพลดิเพลนิ

ไปกบัความงามของโขดหินรูปร่างแปลกๆ รวมทั )งโบสถ์คาทอลิก ภาพความงดงามจึงเป็น

สถานที$ดึงดูดยอดนิยมการถ่ายทําละครซีรี$ส์ เกาหลี เรื$อง F4 เกาหลี (BOYS OVER 

FLOWERS) 

 

จากนั )นพาท่านเดนิทางต่อที$ ร้านค้าสมุนไพรสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิ     ผ่าน

ผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลด

ไขมนัและนํ)าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิ

ในร่างกาย เพื$อเพิ$มภูมติา้นทานและทําใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึ$งกําลงัเป็นสิ$งที$ไดร้บัความ

นิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านดว้ย "แทจพีลูแบก็"  เป็นการนําเนื)อหมูหมกักบัเครื$องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนนําไปผดัคลุกเคลา้พรอ้มนํ)าซุป 

นกัท่องเที$ยวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื$อสกุรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื$องเคยีงต่าง และขา้วสวย

รอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษที$ขอแนะนํา 

 

 



 

 

 

 

 

จากนั )นพาท่านเยี$ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) 

หมู่บ้านแห่งนี)ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บ้านโบราณอายุ

มากกว่า z{{ ปี ที$ยงัมชีาวบา้นอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้นที$นี$คอืจะใชด้นิ

เหนียว ผสมกบัมลูมา้ เป็นตวัยดึกอ้นหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับา้น 

ถ้าท่านเคยมาเที$ยวเกาหลีใต้แล้วเคยเห็นไหต่างๆที$อยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็นไห

สาํหรบัทํา "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่สาํหรบัที$เกาะนี)นั )น ไหที$วางเรยีงรายกนัอยู่

ตามบ้านเรอืนที$นี$จะเป็นไหสาํหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี$ ที$จะมเีฉพาะบน

เกาะแห่งนี) โดยชาวบา้นจะนําผลเบอรร์ี$ป่ามาใสล่งไปในไหพรอ้มกบันํ)าผึ)ง และหมกัไวส้าม

ปี ก่อนที$จะนํามารบัประทานได ้รสชาตหิวานอมเปรี)ยว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้นการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนันี)กลายเป็นสนิคา้ที$ผูม้า

เยี$ยมเยอืนมกัจะซื)อกลบัไปรบัประทาน และซื)อเพื$อเป็นของฝาก 

จากนั )นพาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป บานเหลอืงอร่ามเตม็เนินเขา เป็นววิธรรมชาตทิี$สวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างยิ$ง 

(ปรมิาณของดอกเรปบานอาจขึ)นอยูก่บัภมูอิากาศคะ่)   

  

 

 

 

จากนั )นพาทุกท่านเดนิทางสู่ RAIL BIKE JEJU เป็นแหล่งท่องเที$ยวรูปแบบใหม่นั บได้ว่าเป็น

สถานที$พกัผ่อนและออกกําลงักาย Rail Bike คอืการปั $นจกัรยานบนรางรถไฟ เป็นรถจกัรยาน V 

ล้อที$ต้องใช้คนปั $นตั )งแต่ |-V คน เพราะมีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยในการขบัเคลื$อน ทําให้ เหนื$อย

เกินไป สําหรบัการปั $นจกัรยาน Rail Bikeใช้ระยะเวลาประมาณ z{ นาท ีทุกคนจะเริ$มสตาร์ท

ออกจากจุดเดยีวกนั จากนั )นเจา้หน้าที$จะปล่อยให้ปั $นจกัรยานไปทลีะคนั โดยให้มรีะยะห่างกนั

ประมาณ |{ เมตร ระหว่างเสน้ทางทุกท่านสามารถชมธรรมชาตทิี$เตม็ไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไม้

นานาชนิด 

 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนู ซฟู๊ีดนึ$ง สไตลเ์กาะเชจู  เมนูปิ) งย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุ้ง ทางเกาะเชจูขึ)นชื$อดว้ยอาหาร

ทะเลสดๆ อยากใหทุ้กทา่นไดล้ิ)มความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื$องเคยีงต่างๆ 

จากนั )นพาทุกทา่นเเขา้พกัที$ Sea & Hotel  หรอืเทยีบเทา่   

 

 

 

วนัที�สี�ของการเดนิทาง    ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เกต็  - ศูนย์เครื�องสําอาง  -  

                                        ศูนย์โสม  - ดวิตี,ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ  



 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที$โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื)ออื$นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที$จํานวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ที$น้อยกว่า

เทา่นั )น แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึ)น 

จากนั )นพาทุกท่านชม  ยงดูอมัรอ็ค หรือ โขดหินมงักร ที$มลีกัษณะคล้ายกบัหวัมงักร อกีหนึ$งใน

มนตเ์สน่หท์างธรรมชาตขิองเกาะเชจ ูซึ$งถอืกนัวา่ถา้หากใครไมไ่ดม้าเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพื$อมาดโูขด

หนิมงักร ถอืวา่ยงัมาไมถ่งึเกาะเชจ ูโขดหนิมงักรแห่งนี)เกดิขึ)นจากการกดักรอ่นของคลื$นลมทะเล ทาํ

ใหม้รีปูทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร กําลงัอา้ปากสง่เสยีงรอ้งคาํรามและพยายามที$จะผุดขึ)นจากทอ้ง

ทะเล เพื$อขึ)นสูท่อ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมที$ธรรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานที$แหง่นี)เป็นที$สนใจของนกัทอ่งเที$ยวเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

จากนั )นนําท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหมล่่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิ rเรยีบรอ้ย

แลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกวา่ ผลไมท้อง มรีสเปรี)ยว ดสีาํหรบั

บุคคลที$ นิยมดื$มเหลา้ ชา กาแฟ นํ)าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิที$ตกคา้งหรอื

ไขมนัที$สะสมอยู่ภายในผนังของตบั  หรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึ)น ซึ$งยงัส่งผลดต่ีอ

สขุภาพรา่งกายของทา่นเอง 

จากนั )นพาท่านเดนิทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที$นี$มขีนม  พื)นเมอืงเกาหลหีลาก

ชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลต็สม้ กมิจ ิสม้อบแหง้ มาม่า        วุน้เสน้ รวมไปถงึของใชใ้น

ครวัเรอืน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กระทะ ลูกบอลซกัผ้า  เครื$องสําอางค์ชั )นนํา Etude , Skinfood  

และของฝากของที$ระลกึมใีหท้า่นไดเ้ลอืกซื)อมากมาย พรอ้มทั )งมบีรกิารบรรจุกลอ่งตามเงื$อนไขของรา้น 

 

จากนั )นพาท่านเดนิทางสู่ ศูนย์รวมเครืSองสาํอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชสาํอางค์ที$หมอ

ศลัยกรรมเกาหลรีว่มออกแบบมากมาย   เช่น ผลติภณัฑบ์ํารุงผวิหน้า เครอืงสาํอางค ์หลากหลายแบ

รนด์ และอื$นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี)ยงัมีครีมที$โด่งดัง  

อาทเิช่น ครมีเมอืกหอยทาก , เซรั $มพษิง ู, ครมีโบทอ็ก , Aloevera Gel . ครมีนํ)าแตก , BB Cream , 

etc 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ชาบ ูชาบ ู(Shabu Shabu) จะเป็นการนําผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ เนื)อหมรูวมกนัไวใ้นหมอ้ และ

จะเตมิดว้ยนํ)าซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ตม้จนเดอืด ก่อนจะเริ$มรบัประทาน จะทานพรอ้มกบัขา้วสวย เมนูชาบชูาบ ูถอืไดว้า่

เป็นรายการอาหารที$ขาดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิองนํ)าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ทําใหเ้ป็นที$ชื$นชอบของหลายท่าน หาก

ทา่นใดทานรสจดัหน่อย กส็ามารถขอนํ)าจิ)มเกาหล ีหรอืนํ)าจิ)มสกุี) เพื$อเพิ$มรสชาต ิ

 

จากนั )นนําท่านสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศนูยโ์สมแห่งนี)รฐับาลรบัรองคุณภาพวา่ผลติจากโสม

ที$อายุ 6 ปี ซึ$งถือว่าเป็นโสมที$มคีุณภาพดทีี$สุด ภายในจะมเีจ้าหน้าที$ให้ความรูเ้กี$ยวกบัโสมพรอ้ม



 

 

 

 

 

อธบิายคุณสมบตัแิละผลติภณัฑ์ที$ผลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซื)อโสมที$มคีุณภาพดทีี$สุดและราคาถูก กลบัไปบํารุงร่างกายหรอืฝากญาติ

ผูใ้หญ่ที$ทา่นรกัและนบัถอื 

จากนั )นนําท่านชอ้ปปิ) งสนิคา้ปลอดภาษีที$ ดิวตี\ฟรี (Duty Free Shop) ที$นี$มสีนิคา้ปลอดภาษีชั )นนํา

ให้ท่านเลอืกซื)อมากมายกว่า 500  ชนิด  อาทิเช่น นํ)าหอม เสื)อผ้า เครื$องสําอาง กระเป๋า นาฬิกา 

เครื$องประดบั หลากหลาย        แบรนด์ดงั อาทเิช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM 

,Rolex   ฯลฯ 

จากนั )นพาท่านเดนิทางสู ่ดาวทาวน์เมืองเชจ ูแหล่งชอ้ปปิ) งสนิคา้ทอ้งถิ$น ชื$อดงั บนเกาะเชจู อาทิ

เสื)อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื$องสําอางค์ เครื$องประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสั

ประสบการณ์ชอ้ปปิ) งที$เรา้ใจที$สุดของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศทะเล

ใต ้

|o:z{ น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ EASTAR JET เที$ยวบนิที$ ZEUUo  

              เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

จะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�นและขอสงวนสิทธิB ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น ซึ� งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือสิ�งของสูญหาย

ตามสถานที�ต่างๆ ที�เกิดขึ�นอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ที� ที�จะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการท่องเที�ยวที�ระบุในโปรแกรม ผู ้

เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั�งสิ�น ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายที�ลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

***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 



 

 

 

 

 

 
 

เงืSอนไขการให้บริการกรณีสาํรองทีSนั Sง  
   1. ราคาโปรโมชั $นชาํระเงนิเตม็จาํนวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

      ราคาปกตชิาํระเงนิมดัจาํ***   ทา่นละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเดีSยวเพิSม 

พฤษภาคม  : 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.- 

เมษายน  : 21-24,22-25,23-26,24-27,27-30,28-1 พ.ค.,29-2 พ.ค.,30-3 พ.ค. 

พฤษภาคม  : 1-4,4-7,8-11,11-14,15-18,19-22,22-25,25-28,29-1 มิ.ย. 
11,300.-/คน 

เมษายน  : 25-28,26-29 

พฤษภาคม  : 2-5,3-6,9-12,10-13,23-26,24-27,30-2 มิย,31-3 มิ.ย. 
11,600.-/คน 

เมษายน  : 20-23 11,500.-/คน 

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

เมษายน  : 16-19,17-20,18-21,19-22 
11,800.-/คน 

มีนาคม  : 2-5,6-9,9-12,13-16,16-19,20-23,23-26,25-28 

เมษายน  : 15-18 
12,100.-/คน 

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

มีนาคม  : 27-30 

เมษายน  : 8-11,9-12 
12,700.-/คน 

พฤษภาคม  : 18-21 12,900.-/คน 

มีนาคม  : 28-31,29-1 เม.ย,30-2 เม.ย,31-3 เม.ย. 

เมษายน  : 1-4,2-5,7-10,   
13,000.-/คน 

เมษายน  : 3-6, 13,300.-/คน 

เมษายน  : 6-9,10-13 

พฤษภาคม  : 16-19 
13,900.-/คน 

เมษายน  : 4-7 14,900.-/คน 

เมษายน  : 11-14,14-17 15,900.-/คน 

พฤษภาคม  : 17-20 17,900.-/คน 

เมษายน  : 5-8 18,900.-/คน 

เมษายน  : 13-16 20,900.-/คน 

เมษายน  : 12-15 21,900.-/คน 



 

 

 

 

 

   2. สว่นที$เหลอืชาํระเตม็จาํนวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีที$ไมช่าํระยอดเงนิสว่นที$เหลอืตามเวลาที$กําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของ
ทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่ทา่นสละสทิธิ rในการเดนิทางกบัทางบรษิทั 
ราคานี\รวม 
-   คา่ตั �วเครื$องบนิ ตามที$ระบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   คา่ภาษสีนามบนิ ทุกแหง่ที$ม ี  
-   คา่อาหารทุกมื)อ ตามที$ระบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานที$ต่างๆ ตามรายการ 
-   คา่ที$พกัระดบัมาตรฐาน | คนื (พกัหอ้งละ |-z ทา่น)  
-  คา่รถรบั-สง่ และนําเที$ยวตามรายการ / คา่นํ)าหนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก. /1ชิ)น 
-   คา่หวัหน้าทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง นําทา่นทอ่งเที$ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสทิธิ rหวัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึ)นไปพรอ้มกรุป๊ทวัร)์ 
-   คา่ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ o,{{{,{{{ บาท (เงื$อนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเทา่นั )น) 
ราคานี\ไม่รวม 
-   คา่ธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ$น 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อทา่นตลอดทรปิ 

-   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ เครื$องดื$มที$ส ั $งเพิ$ม
นอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสั $งเพิ$ม กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จา่ยเพิ$มเองต่างหาก) 
-   คา่ภาษมีลูคา่เพิ$ม 7% และภาษหีกั ณ ที$จา่ย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   คา่นํ)าหนกักระเป๋าสมัภาระ ที$หนกัเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-   คา่วซี่าสาํหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3) ใบสาํคญัถิ$นที$อยู ่4) 
สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ)ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและดาํเนินการยื$นวซี่าดว้ยตนเอง
เทา่นั )น  (สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งทาํเรื$องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื$นวซี่า) 
-  คา่อาหารที$ลกูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลี$ยนแปลงจากที$โปรแกรมกาํหนด หากลกูคา้ไมส่ามารถรบัประทานอาหารที$
ทางทวัรจ์ดัให ้กรณุาเตรยีมอาหารสาํเรจ็รปูสว่นตวัสาํรองมาดว้ย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึ)นไป ยดึมดัจาํ 
- ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30  วนั ยดึเงนิคา่ทวัรท์ั )งหมด 

(ราคาโปรโมชั $นไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลี$ยนแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี )     
ชว่งเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลี$ยนชื$อผูเ้ดนิทางได*้** 

กรุป๊ที$เดนิทางตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเที$ยวบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, 
Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัรท์ั )งหมด 

หมายเหต ุ
-           จาํนวนผูเ้ดนิทาง ขั )นตํ$า ผูใ้หญ่ |{ ทา่น (ผูใ้หญ่) ขึ)นไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย U วนัก่อนการเดนิทาง 
-           ราคานี)เป็นราคาสาํหรบันกัทอ่งเที$ยวชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นั )น (นกัทอ่งเที$ยวต่างประเทศชาํระเพิ$มทา่นละ 
z,{{{ บาท) 
 -            เที$ยวบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเที$ยว สามารถเปลี$ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์
ของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
 
-           สงวนสทิธิ rในการเปลี$ยนแปลงเที$ยวบนิทั )งไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน้่อยกวา่ � เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื$อทอ่งเที$ยว เทา่นั )น 
(หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกวา่ � เดอืนทาํใหไ้มส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั )งสิ)น) 



 

 

 

 

 

-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั )งสิ)นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล 
ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีที$ทา่นถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าที$ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าที$กรมแรงงานทั )งจากไทยและ
ต่างประเทศซึ$งอยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั )งสิ)น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที$ยวบางรายการ, ไมท่านอาหาร
บางมื)อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั )งสิ)น หากเกดิสิ$งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที$เกดิจาก ความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเที$ยวเอง 
-           ตั �วเครื$องบนิเป็นตั �วราคาพเิศษ กรณีที$ทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลื$อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งทาํในวนัทาํการของบรษิทัดงันี) วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 
{�.{{ น. - o�.{{ น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่ว และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที$รฐับาลประกาศในปีนั )นๆ ถอืวา่เป็นวนัหยดุทาํการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไมม่อีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทั )งสิ)น เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจขอบรษิทั
กาํกบัเทา่นั )น 
-           หากทา่นที$ตอ้งการออกตั �วภายในประเทศ อาทเิชน่เครื$องบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามที$เจา้หน้าที$ทุกครั )งก่อนทาํการออกตั �ว เพื$อ
ป้องกนัปัญหาเที$ยวบนิลา่ชา้ เปลี$ยนแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลี$ยนแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึ$งอยูเ่หนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและคนืคา่ใชจ้า่ยใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปปิ)งตามที$โปรแกรมกาํหนด ทางแลนดป์รบัเงนิคา่เขา้รา้นชอ็ปรา้นละ o{{,{{{ วอน หรอืเป็นเงนิไทย
z,U{{ บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ)นอยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมที$เขา้พกั ไมส่ามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเที$ยวกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ทา่น 
-           ขอสงวนสทิธิ rการตดัหอ้งพกัสาํหรบัผูท้ี$ไมเ่ดนิทาง ผูร้ว่มเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิ rสาํหรบัลกูคา้ที$เดนิทางทอ่งเที$ยว และไปกลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นั )น 
-            เมืSอท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั \งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเงืSอนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ทีSได้ระบไุว้แล้วทั \งหมด 

 

กรณุาอ่านเงืSอนไขการจองทวัรต์ามทีSระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าทีSก่อนทาํการจอง 

 


