
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

ไรช่าเขียวโอซุลล็อค –สวนสม้ไรเ้มล็ด- วดัซนับงั โพมนุซา - คามิลเลีย ฮิลล ์สวนดอกไม ้

ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND -หมู่บา้นวฒันธรรมซองอบึ  -ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง – แหลมซอพจีโกจี 

วดัชอนวงัซา - ศนูยแ์สดงชดุเครื่องนอนSESA LIVING - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ละลายเงินวอน – ชายหาดอีโฮเทอ ู

รา้นคา้ปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ชอ้ปปิ้งในดาวนท์าวน ์

 

 



 

 

จดุนดัพบแรกสนามบินสวุรรณภมูิ เป็นสนามบินนานาชาติประจ าประเทศไทย เวลานดั

หมาย : 23:30 เที่ยวบิน : 7C2244 

เที่ยวบินออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ เวลา : 02.25-09.55 เที่ยวบิน : 

7C2244 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6ชั่วโมง 

 

 

พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจอูินเตอรเ์นชั่นแนลแอรพ์อรต์ หลงัจากผ่านด่านตรวจคน

เขา้เมือง รบักระเป๋าที่สายพาน ออกมาพบกบัผูน้  าทวัรเ์พื่อท าการยืนยนัตวัตนการเขา้

รว่มทวัร ์และเตรยีมตวับรเิวณจดุนดัพบเพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวพรอ้มกนั 

 

 

พาท่านรบัประทานเมนขูึน้ช่ือประจ าเกาะเชจ ูJeon Bok Juk หรือโจ๊กหอยเป๋าฮือ้ (มือ้ที่ 1) ที่

โดง่ดงัแบบใครที่มาเที่ยวเชจตูอ้งลองมาลิม้รสใหไ้ด ้และที่ส  าคญันอกจากความอรอ่ยของตวั

ขา้วโจ๊กที่ถกูปรุงเป็นพิเศษแลว้ ยงัมีหอยเป๋าฮือ้จากทอ้งทะเลเกาะเชจ ูมาเป็นชิน้พอดีค าแบบ

น่ารบัประทานมากๆ เมนนีูบ้อกเลยว่านอกจากอรอ่ยแลว้ยงัไดป้ระโยชน ์เพิ่มก าลงัวงัชาอีกดว้ย 

 

พาท่านเดินทางสู ่ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค ขึน้ช่ือที่สดุแห่งเกาะเชจ ูO'Sulloc ซึง่จะ

แบง่เป็นโซนไรช่ากลางแจง้ และโซนพิพิธภณัฑท์ี่มีการจดัแสดงเรื่องราวของชา รา้นคาเฟ่ 

และรา้นขายของฝาก ซึง่ท่านสามารถเย่ียมชมไดท้กุๆโซน เกาะเชจเูป็นดินแดนที่ไดร้บั

ของขวญัจากธรรมชาติ ปลกูชาเขียวไดค้ณุภาพสงู ผสมผสานกบันวตักรรมสมยัใหม่ จน

ท าใหช้าที่น่ีส่งออกไปขายทั่วโลก นกัท่องเที่ยวทัง้เกาหลีและตา่งชาติมกัมีจดุมุ่งหมายที่

จะมาลิม้รสความอรอ่ยของชาที่มีรสชาติเป็นเอกลกัษณถ์ึงแหลง่ผลิต โดยเฉพาะไอศรมี

ชาเขียว เคก้โรล เครื่องดื่มชาเขียวทัง้รอ้นและเย็น รบัประกนัความฟินไปตามๆกนั สว่น

ใครที่เนน้การชมวิวถ่ายรูป สวยทกุมมุจนกดชตัเตอรร์วัๆแน่นอน ไม่วา่จะเป็นโซนไรช่า 

หรอืขึน้ไปจดุชมวิวดา้นบนสดุของพิพิธภณัฑ ์ก็จะเห็นความยิ่งใหญ่อลงัการของไรช่าที่น่ี 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      ไร่ชาเขียวโอซุลลอ็ค – แหลมซงอคัซาน - วดัซนับงั โพมนุซา - คามิลเลีย ฮิลล ์สวนดอกไม้ 
 



จากนัน้พาท่านเย่ียมชม สวนส้มไร้เมล็ด (Orange Farm) อีกหนึ่งสิ่งโดง่ดงั และมี

ช่ือเสียงไปทั่วโลกคือ สม้ ที่ปลกูบนเกาะเชจ ูดว้ยความพิเศษ รสชาติที่อรอ่ยเป็น

เอกลกัษณ ์ปลอดสารเคมี และดกมาก ผูค้นที่ผ่านไปผ่านมา ตอ้งมองเหลียวหลงักนัเลย

ทีเดียว ชาวบา้นบนเกาะเชจไูดป้ลกูกนัเยอะมากขึน้ หลงัจากเป็นที่ตอ้งการมากขึน้ ท าให้

สรา้งรายได ้เลีย้งครอบครวั และเศรษฐกิจบนเกาะที่ดีขึน้ เอกลกัษณข์องสม้บนเกาะเชจ ู

คือไรเ้มล็ด รสชาติกลมกล่อม วิตามินซีสงู ปัจจบุนัหลายๆสวนสม้ ไดเ้ปิดใหน้กัท่องเที่ยว

เขา้ไปถ่ายรูป และไดล้องชิมสม้สดๆ จากตน้ จากสวน ถือเป็นอีกกิจกรรมยอดฮิต เม่ือมา

เยือนเกาะเชจ ูช่วงฤดกูาลสม้เลยทีเดียว 1ปีมี1ครัง้ คือช่วงหนา้หนาวเท่านัน้ 

จากนัน้พาท่านแวะเย่ียมชม และนมสัการพระใหญ่ ณ วัดซันบังโพมุนซา วดัแห่งนีต้ัง้อยู่

บนเขาซนับงัหนัหนา้ออกสูท่ะเล ภายในวดัประดิษฐานพระพทุธรูปองคใ์หญ่สีทองถือถว้ย

โอสถ ผูค้นนิยมมาขอพรเรื่องของสขุภาพ และความร ่ารวยเงินทอง โดยนิยมท าบญุดว้ย

การถวายขา้วสาร เทียน พรอ้มทัง้การหมนุระฆงัทองค ารอบฐานองคพ์ระเพื่อความเป็นศิริ

มงคลอีกดว้ย ซึ่งมีความศกัดิสิ์ทธ์ิและเป็นที่เล่ือมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจมูายาวนาน 

นอกจากนัน้รูปป้ันพระแม่กวนอิมซึง่หนัหนา้ออกสูท่ะเล ยงัเป็นอีกหนึ่งศรทัธาของผูท้ี่นบั

ถือ นิยมน าน า้บรสิทุธม์าถวาย เพื่อความอดุมสมบรูณข์องชีวิต ไม่ใช่แคช่าวพทุธเท่านัน้ที่

นิยมมาเย่ียมชมที่วดัแห่งนี ้เพราะความสงบ และวิวทิวทศันท์ี่สวยงาม มองเห็นทอ้งทะเล

แบบพาโนราม่า จงึกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ตอ้งมาเยือนสกัครัง้เม่ือมาเที่ยวเกาะเชจ ู

จากนัน้พาท่านเย่ียมชม คามิลเลีย ฮิลล ์สวน

ดอกไมแ้ห่งความรกัและการพกัผ่อน (Camellia 

Hill The Forest of love and healing) เริ่ม

จากการปลกูตน้คามิลเลียที่ออกดอกในช่วงฤดู

หนาว ดว้ยความรกัในดอกไมจ้ึงปรบัเปลี่ยนที่น่ี

เป็นสวนดอกไมท้ี่สามารถท่องเที่ยวไดท้ัง้ 4 

ฤดกูาล ท าใหน้กัท่องเที่ยวไดค้วามรูส้กึวา่ สถานที่เดียวกนัแตไ่ดค้วามแตกตา่ง มาเท่าไหรก็่ไม่มีเบื่อเลยทีเดียว ดา้นในมีการ

แบง่โซนจดัสรรพืน้ที่ไดดี้มาก ไม่ซบัซอ้น สามารถเดินเที่ยว ถ่ายรูป สดูอากาศบรสิทุธ์ิไดส้บาย ๆมาก ฤดหูนาว (Winter 

Season) ที่แห่งนีจ้ะเบน่บานไปดว้ยดอกคามิลเลีย หลากหลายสายพนัธ ์สีสนัสวยๆ สลบัเรยีงรายกนั พรอ้มมมุที่ถ่ายรูป

มากมาย ฤดใูบไมผ้ลิ (Spring Season) แน่นอนวา่ช่วงที่ทกุคนรอคอย Cherry Blossom หรอืซากรุกะนั่นเอง ที่น่ีก็มีใหไ้ดม้า

ชมเช่นกนั ฤดรูอ้น (Summer Season) ช่วงนีส้วยไฮไลทเ์ช่นกนั เป็นช่วงที่ดอกไฮเดรนเยียเบง่บาน เป็นพุ่มใหญ่ หลากสี เยอะ

มากจนใครๆตอ้งมาใหไ้ดเ้ชียว ฤดใูบไมร้ว่ง (Autumn Season) ไฮไลทข์องฤดกูาลนีค้ือ ทุ่งหญา้สีชมพพูิงคม์ลูี่ Pink Muhly 

เป็นอะไรที่ทกุคนรอคอย 1ปี1ครัง้กบั ตน้หญา้ที่เป็นสีชมพโูดยธรรมชาติ สวย หวาน น่ารกัมาก 



พรอ้มเสรฟิดว้ยเมน ูเทจี ยงันยอม คลับี ้(มือ้ที่ 2) อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีช่ือเสียงของเกาหลี 

เป็นการน าเนือ้หมสู่วนซี่โครงมาหมกักบัเครื่องปรุงจนเนือ้นุ่ม เสิรฟ์ใหท้่านไดย้่างสดๆ รอ้นๆ รว่ม

รบัประทานดว้ยกนั วิธีการทานใหไ้ดอ้รรสรส ตอ้งตดัหมเูป็นชิน้ๆ น าผกัสด กระเทียม กิมจิ และ

เครื่องเคียงตา่งๆ มาห่อรวมกนั รบัประทานค าโตๆแบบสไตลค์นเกาหลี หรอืทานกบัขา้วสวยรอ้นๆที่

เรามีเสิรฟใหไ้ม่อัน้ก็ไดเ้ช่นกนั 

ทีพั่ก Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทยีบเทา่ 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั (มือ้ที่ 3) เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี ใหท้่านเลือกรบัประทานในหอ้งอาหารที่ 

สะอาด บรรยากาศดี พรอ้มออกเดินทางท่องเที่ยวตอ่ 

จากนัน้พาท่านไปรูจ้กักบั สมนุไพรที่มีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีใต ้Red Pine Oil หรือ 

น า้มันสนเข็มแดง ตามต าหรบัยาโบราณสมยัราชวงศโ์ชซอน ที่ถกูบนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ปัจจบุนัไดน้ ามาสกดัดว้ยวิธีที่ทนัสมยัดงึสรรพคณุที่ดีที่สดุออกมาในรูปแบบที่ทานไดง้่าย และบ ารุง

สขุภาพไดด้ีที่สดุ น า้มนัสนเข็มแดงมีสรรพคณุช่วยในการท าความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียร์

หลอดเลือดที่อดุตนั ลดคลอเลสเตอรอล ความดนั เบาหวาน ปอ้งกนัเสน้เลือด ตีบ แตก ตนั อีกทัง้

ยงัช่วยใหก้ารผ่อนคลาย หลบัสนิทมากขึน้ ผิวพรรณดมีูสขุภาพดี รบัประทานเป็นประจ า รา่งกายแข็งแรงขึน้ตามล าดบั 

พาท่านน่ังรถไฟ ECOLAND เทีย่วชมธรรมชาต ิสดูอากาศบรสิทุธ์ิ และรว่มกิจกรรมตามสถานีตา่งๆ ดา้นในถกูสรา้งอยู่

ท่ามกลางผืนป่าขนาดใหญ่ แบง่ออกเป็นหลายหลาก

โซน ไม่วา่จะเป็นทะเลสาป ที่สามารถเดินชมวิวบน

สะพานไม ้แตล่ะฤดจูะมีดอกไม ้และพนัธุไ์มต้า่งๆออก

สลบักนัใหท้่านไดม้าเชคอินกนัไดต้ลอดทัง้ปีเลย เดือน

ธ.ค. - ม.ค. ฤดหูนาวจดั หิมะตก และดอกคามิลเลีย

บาน เดือนก.พ.-เม.ย ทุ่งดอกยแูชกต และมีซากรุะบาน

ตอนปลายเดือนมีนา เดือนพ.ค-ก.ค. ชมทิวลิป ดอกไฮ

เดรนเยีย และลาเวนเดอร ์เดือนส.ค.-ก.ย. ดอก

Sunpatein บาน ทุ่งหญา้เขียวชอุม่ เดือนต.ค.-พ.ย. ทุ่งหญา้สีชมพพูิงคม์ลูลี่ และดอกหญา้ออกแซ 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง      ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง - นัง่รถไฟเท่ียว ECOLAND - ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง – แหลมซอพจีโกจี 
 



พาท่านรบัประทานเมนทูอ้งถ่ินประจ าเกาะเชจ ูชอ้ป-จกั-ปยอ-กกุ คือตม้ซุปซี่โครงหม ู(มือ้ที่4)

สมยัก่อนเกาะเชจเูลีย้งหมแูทบจะทกุครวัเรอืน ซี่โครงของหมจูะถกูน ามาท าซุป ดว้ยน า้ซุ้ปที่ไม่

เหมือนใคร เพราะจะเป็นซุปขน้เหนียวเล็กนอ้ย เพราะสตูรเฉพาะที่จะใสข่า้วเมมิลลงไปดว้ย จงึมี

รสชาติที่เขม้ขน้ เนือ้หมจูะนุ่ม รอ่นจากกระดกู ละมนุมากๆ เสรฟิท่านพรอ้มขา้วสวย และเครื่องเคียงตามฤดกูาล 

จากนัน้พาท่านเย่ียมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) เป็นหมู่บา้นโบราณอายมุากกวา่ 300 

ปี ที่ยงัมีผูค้นอาศยัอยู่จรงิ เม่ือไปถึงจะมีชาวบา้นมาตอ้นรบัและพาเราเดินชมวิถีชีวิตตา่งๆ 

ในหมู่บา้น พรอ้มถ่ายทอดเรื่องราวของคนที่น่ีใหฟั้งแบบสนกุสนาน เราจะไดรู้จ้กัรูปป้ันเทพ

พระเจา้ ทอลฮารุบงั ที่มีอยู่ทั่วเกาะ บา้นที่สรา้งจากกอ้นหินทัง้หลงั แหลง่น า้จืดที่หายากมาก 

อาชีพหลกัของชาวเกาะ ความไม่เท่าเทียมของหญิงชายในอดีต สตัวเ์ลีย้งประจ าเกาะ ไหหรอื

โอง่โบราณที่ไดมี้ไวห้มกักิมจิ เหมือนที่อื่นๆ และที่พลาดไม่ไดส้ินคา้ Otop ของหมู่บา้นที่มีมา

ชา้นาน เป็นที่เลื่องช่ือวา่มาเกาะเชจตูอ้งมาชิม และชอ้ปสกัครัง้ นั่นก็คือผลิตภณัฑแ์คลเซียม

ธรรมชาติจากกระดกูมา้ และน า้หมกัเบอรร์ี่ป่า แบลค็ราสเบอรี่ หรอืที่เรยีกนัวา่ Omija (โอมิจา) ถา้ไดด้ื่มจะสดช่ืนมากๆ 

จากนัน้น าท่านชม ภเูขาไฟซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรอืที่ถกูขนานนามวา่ “Sunrise Peak” มี

อายกุวา่ 5000 ปี ที่น่ีเป็นจดุชมพระอาทิตยข์ึน้ที่สวยที่สดุ จึงเป็นสถานที่โดง่ดงัที่ผูค้นมา

ขอพรและชมพระอาทิตยข์ึน้ ป็นสถานที่ที่นกัท่องเที่ยวจากทั่วทกุมมุโลกอยากมาสมัผสั จงึ

ถกูยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาติ ภเูขาไฟลกูนีส้งบลงเป็นที่

เรยีบรอ้ย แตท่ิง้ความสมบรูณแ์ละสวยงามเอาไว ้โดยรูปทรงที่กลมขนาดใหญ่เสน้ผ่าน

ศนูยก์ลางประมาณ 600 เมตร มีรอยหยกัมองแลว้ลกัษณะเหมือนทรงมงกฏุเลย และเป็น

การเช่ือมโยงกบัเกาะเชจแูบบธรรมชาติ ดว้ยธารลาวา ปัจจบุนัจึงสามารถไปเที่ยวจดุนีด้ว้ยรถยนต ์และใครที่อยากได้

บรรยากาศปากปลอ่งภเูขาไฟ พรอ้มชมวิวทิวทศันท์ี่สวยงาม ตอ้งเอาชนะใจตวัเองดว้ยการเดินขึน้ไปพิชิตถึงยอดปากปลอ่ง 

ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 182 เมตรเท่านัน้ 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่แหลมซอฟจโีกจ ีหนึ่งสถานที่เที่ยวยอดฮิตบนเกาะเชจ ูที่มีความ

สวยงามจนเป็นจดุที่ซีรยีเ์กาหลีนิยมมาถ่ายท ามากที่สดุ กิจกรรมน่าสนใจของจดุนีมี้เยอะ

มาก เช่นการเดินไปเย่ียมชมปลายสดุของแหลมที่จะมีประภาคารสีขาวตัง้เดน่สวยงาม มีโขด

หินคูท่ี่เรยีกกนัว่า หินตาหินยาย ระวา่งทางก็จะมีบา้นหลงันงึที่สมยัอดีตเคยเป็ยโบสถเ์ก่า 

ปัจจบุนัถกูปรบัเปลี่ยนเป็นความน่ารกัใหผู้ค้นมาถ่ายรูปกนั เสน้ทางเดินโคง้ซา้ยโคง้ขวา 

สวยงามมาก และอีกกิจกรรมเด็ดคือตอ้งมาชิมปลาหมกึสดที่ชาวบา้นเอาไปตากลมจนแหง้ 

และน ามาย่างบนหินภเูขาไฟนั่นเอง กล่ินจะหอม และรสชาติหวาน อรอ่ย สดมากๆ ถือเป็น

ของกินที่มาแลว้ไม่กินถือวา่ไม่ถึงเลยทีเดียว 



พาท่านลิม้รสเมนพูิเศษ ซุปไก่ทะเลสวรรค ์(มือ้ที่ 5) ที่ผสมผสานความเป็นทอ้งทะเลของเกาะเชจ ูเขา้กบั

เรื่องสขุภาพที่แข็งแรงนั่นก็คือซุปไก่นั่นเอง เมนนีูจ้งึเปรยีบดงัเมนจูากสวรรคเ์ลยทีเดียว สว่นประกอบ

หลกัๆ จะเป็นไก่ที่ตม้ดว้ยสมนุไพรจนเป่ือย และเพิ่มซีฟู้ดตามฤดกูาลเขา้ไป ท าใหน้ า้ซุปอรอ่ย หวาน กลม

กล่อมไม่เหมือนใคร เสิรฟท่านพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครื่องเคียงตา่งๆ เช่นกิมจิ สาหรา่ย หวัไชเทา้ 

ทีพั่ก Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทยีบเทา่ 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั (มือ้ที่ 6) เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี ใหท้่านเลือกรบัประทานในหอ้งอาหารที่ 

สะอาด บรรยากาศดี พรอ้มออกเดินทางท่องเที่ยวตอ่ 

พาท่านเขา้ในชมวัดป่า "ชอนวังซา" เป็นวดัที่สวยงามที่อยู่กลางหบุเขา 99ยอด ของ

เทือกเขาฮลัลาซาน ซึง่สายมตูอ้งหา้ม พลาดเพราะวดัแห่งนีต้อ้งมาขอพรเรื่องเงินทอง 

และความกา้วหนา้ในเรื่องหนา้ที่การงาน วดันีถ้กูขึน้ทะเบียนเเป็นวดัเก่าแก่และ

ศกัดิสิ์ทธ์ิมากแห่งนงึในเกาหลี อีกทัง้ยงัมีตน้ก าเนิดน า้แรศ่กัดิ์สิทธ์ิที่คนสมยัก่อนใชดื้

มกินเพื่อเป็นสิรมิงคลใหต้นเองอีกดว้ย 

พาท่านเขา้ชมและเลือกซือ้ชดุเครื่องนอนเพื่อสขุภาพอนัดบัหนึ่งของประเทศเกาหลีใต ้

Sesa Living ที่ใชเ้สน้ใยในการถกัทอถึง 15400 เสน้ กนัไรฝุ่ นได1้00% มีการใชห้ยก

ในการท าเสน้ใย จึงมีคณุสมบตัิในเรื่องของการบ าบดัขณะนอนหลบั ซึง่เนือ้ผา้จะมี

สมัผสัที่นุ่ม ล่ืน ไม่มีเสียงดงัเม่ือขยบัตวั และยงัปรบัอณุหภมูิที่คงที่ใหร้า่งกายขณะ

นอนหลบัพกัผ่อนอีกดว้ย และโชวรู์มแห่งนีส้ามารถคืนภาษีใหก้บันกัท่องเที่ยวอีกดว้ย 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู ่Supermarket หรอืที่นกัท่องเที่ยวเรียกกนัวา่ "ร้านละลายเงนิวอน" ที่น่ีมีขนม ของฝาก ของ

พืน้เมืองเกาหลีที่ขึน้ช่ือ ใครๆมาตอ้งมีติดไมต้ิดมือกลบัไป อาทิเช่น ขนมช่ือดงัตา่งๆ 

ชอ้คโกแลตหลายหลายรสชาติ สาหรา่ยนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใชใ้น

ครวัเรอืน เช่น กระทะ ตะเกียบ ถว้ยขา้ว ซอสปรุงรส วุน้เสน้ รวมถึงของฝากของที่

ระลกึมีใหท้่านไดเ้ลือกซือ้มากมาย เหมือนเอาเงินวอนมากละลายกนัอย่าง

เพลิดเพลินและไม่ตอ้งกลวัวา่จะใสก่ระเป๋าไม่พอ เพราะที่น่ีพรอ้มบรกิารบรรจกุล่อง

ตามเง่ือนไขของรา้นดว้ย 

วนัท่ีสามของการเดินทาง      วดัชอนวงัซา - ศนูยแ์สดงชุดเคร่ืองนอนSESA LIVING - ซุปเปอรม์ารเ์กต็ ละลายเงินวอน – 

                                                ชายหาดอีโฮเทอ ู- ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปป้ิงในดาวน์ทาวน์ 
 



พาท่านรบัประทานเมน ูแม-อนุ-ทแวจี-คลับี-้จิม หรอื ซีโครงหมตูุ๋นซอสแดง (มือ้ที่ 7) 

เมนนีูถ้กูปากคนไทยแน่นอน เพราะซอสแดงหรอืน า้ซุปจะมีรสชาติที่เขม้ขน้ เผ็ด

เล็กนอ้ย และซมึเขา้สูเ่นือ้หม ูที่เป็นส่วนซี่โคง ที่ตุน๋จนนุ่ม ละมนุลิน้มากๆ เสิรฟคู่

กบัขา้วสวยรอ้นๆ และเครื่องตา่งๆ เช่น กิมจิ สาหรา่ย หวัไชเทา้ หรอื ผกัตามฤดกูาล 

 

พาท่านท่องเที่ยวชายหาดขึน้ช่ือบนเกาะเชจ ู"อีโฮเทอู" นอกจากความสวยงามของ

ทอ้งทะเล คาเฟ่น่ารกัๆตา่งๆแลว้ ยงัมีสญัลกัษณท์ี่มองลงมาจากเครื่องบินจะเห็นทนัที

ที่ถึงเกาะเชจ ูนั่นก็คือประภาคารรูปมา้สีขาว และสีแดง มา้ถือวา่เป็นสตัวป์ระจ าเกาะเช

จ ูและใครๆที่มาเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปและเชคอินกนัที่น่ีเสมอ 

 

 

พาท่านชอ้ปป้ีงสินค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE เครื่องส าอางคเ์กาหลีและตา่งประเทศ สินคา้แบรนดเ์นม ราคาถกู 

จากนัน้พาทกุท่านเดินทางสูแ่หล่งช้อปป้ิงในตัวเมืองแหง่เกาะเชจู มีโซนใตด้ิน และโซนวอคกิง้สตรีท ซึง่ถือวา่เป็นแหลง่รวม

สินคา้ยอดฮิต ติดเทรนด ์ไม่วา่จะเป็นแบรนดท์อ้งถ่ินเกาหลี แบรนดส์ปอรต์กีฬาดงัๆ ทัง้แฟชั่นเสือ้ผา้ หมวก กระเป๋า รองเทา้ 

เครื่องส าอางค ์และยงัมีสตรทีฟู้ด ขนม คาเฟ่ตา่งๆอีกดว้ย  

ถึงเวลาอนัสมควรพาทกุท่านเดินทางกลบัประเทศไทย โดยมีเจา้หนา้คอยดแูลขัน้ตอนการเชคอิน ตั๋วเครื่องบิน และอ านวย

ความสะดวก เพื่อสง่ทกุท่านกลบัดว้ยความสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 

21:45  - 01:25   น าท่านเดินทางสู ่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ 7C2243 ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

 

************************************************************************** 

  

 

 



 

เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ไดร้บัแจง้เตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใต ้และจากสายการบิน เรื่องผูแ้อบ
แฝงมาเป็นนกัท่องเที่ยว แตไ่ปดว้ยวตัถปุระสงคอ์ื่น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้โปรแกรม JEJU ทางแลนดเ์กาหลี
จ าเป็นตอ้งเก็บคา่ประกนัเพื่อใหล้กูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรอื 300,000 วอน) หากลกูคา้เป็น
นกัท่องเที่ยวจรงิๆ เดินทางท่องเที่ยวพรอ้มกรุป๊และกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนันีค้ืนเต็ม

จ านวน ดงันัน้จึงใครข่อความรว่มมือจากลกูคา้ปฎิบตัิตามเง่ือนไขดงักล่าว 

 (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกุคา้ไม่ผ่านกองตรวจคนเขา้เมือง หรอื กรมแรงงานทัง้ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ 
หากท่านถกูเจา้หนา้ที่ตม.เกาหลี กกัตวัไม่ใหเ้ดินทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในระหวา่งถกูกกัตวัและสง่ตวักลบัประเทศไทย

ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้  าระเองทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 
ราคาโปรโมชัน่ 
(จ านวนจ ากดั) 

ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

พฤศจิกายน :   6-9, 7-10, 8-11, 13-16, 14-17, 15-18, 20-23, 21-24, 22-25, 
27-30, 28-1 ธ.ค., 29-2 ธ.ค. 
ธนัวาคม :  5-8, 6-9 

14,999 17,999 

4,000.- 

พฤศจิกายน :   5-8, 9-12, 12-15 ,16-19 ,19-22 ,23-26 ,26-29 ,30-3 ธ.ค. 
ธนัวาคม :   4-7 

15,499 18,499 

พฤศจิกายน :   10-13, 11-14, 17-20, 18-21, 24-27, 25-28 
ธนัวาคม :   3-6, 7-10, 10-13 

15,999 18,999 

ธันวาคม : 8-11 16,999 19,999 

ธนัวาคม : 1-4 17,999 20,999 

ธันวาคม :  9-12 18,999 21,999 

ธันวาคม :  2-5 19,999 22,999 

ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 5,000.-      จอยกรุป๊ (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ือง) =6,000.- 



 

ขอ้ก าหนดและเงื่อนไข 

1. การส ารองทีน่ั่ง 

• สามารถจองดว้ยตนเองผ่านระบบ โดยเลือกวนัเดินทาง จ านวนผูเ้ดินทาง ประเภทหอ้งพกัใหถ้กูตอ้ง 

• หลงัจากนัน้เจา้หนา้ที่จะสง่ Invoice ใหท้่าน หากไม่มีการช าระตามดิวเดท การจองจะถกูยกเลิกอตัิโนมตัิ และเม่ือจองใหม่
ไม่มีที่นั่ง หรือราคาปรบัขึน้ จะไม่สามารถใชข้อ้มลูการจองเดิมได ้

• การมดัจ า ช ารที่นั่งละ 5000 บาท และช าระสว่นที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 15 วนั หรือตามดิวเดทของ Invoice 

• กรณีราคาโปรโมชั่นพิเศษ จองก่อนเดินทางต ่ากวา่ 15 วนั ช่วงเทศกาล หยดุยาว ตอ้งช าระเต็มจ านวนเท่านัน้  
• หากไม่ช าระสว่นที่เหลือตามก าหนด ที่นั่งจะถกูยกเลิก และไม่สามารถขอรฟัีนเงินมดัจ าคืนไดท้กุกรณี 

• หลงัจากช าระเงิน มดัจ า/ช าระเต็มจ านวน ท่านตอ้งกรอกขอ้มลูผูเ้ดินทางเป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอรต์ดว้ย
ตนเองใหถ้กูตอ้ง หากระบบออกตั๋วแลว้ การแกไ้ขจะมีคา่ใชจ้่ายจากสายการบิน 

• การเดินทางเขา้เกาหลี หากไม่ผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมือง ไม่สามารถรีฟันไดท้กุกรณี 

• ราคานีส้  าหรบัพาสปอรต์ไทยเท่านัน้ หากเป็นตา่งชาติมีคา่ใชจ้่ายเพิ่ม 3000 บาท และตอ้งท าตามเง่ือนไขการเขา้ประเทศ
เกาหลีใต ้

2. การยกเลิกการเดนิทาง 

• ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้100% ของยอดที่ช  าระแลว้ 

• ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้50% ของยอดที่ช  าระแลว้ 

• ยกเลิกการจองนอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได ้

• ยกเลิกจากเหตสุดุวิสยั เช่น ภยัธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ตห่กัค่าใชจ้่ายตามจรงิ ๆ 

• ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเวน้ทต์า่งๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ไดท้กุกรณี 

• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปล่ียนช่ือ/Refund ไดท้กุกรณี 

 

ราคานีร้วม 

• คา่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบใุนรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ 

• คา่ภาษีสนามบิน ทกุแห่งที่มี 

• คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ / คา่เขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการ 

• คา่ที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวนคืนตามระบใุนโปรแกรม (หอ้งพกั2-3ท่าน) 
• คา่ที่พกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3ท่าน) 
• คา่รถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ / คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก.  
• คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในตา่งประเทศ (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัรไ์ม่บินขึน้ไป

พรอ้มกรุป๊ทวัร)์ 
• คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
•  

 



 

ราคานีไ้ม่รวม 

 

• คา่ธรรมเนียมทิปคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 1,000 บาท หรอื 35,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

• คา่วีซา่ส าหรบัพาสปอรต์ ตา่งดา้ว (ผูเ้ดินทางตอ้งย่ืนดว้ยตนเองเท่านัน้) 
• คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกินจากสายการบินก าหนด (15-20กก) 
• คา่ใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, คา่มินิบารโ์รงแรม, คา่ซกัรีด, คา่อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการทวัร ์

• คา่รถ คา่เดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่ก าหนดเท่านัน้ หากขึน้ไม่ทนัตอ้งรบัผิดชอบค่าเดินทางตาม
คณะดว้ยตนเอง) 

• คา่อาหารตามหลกัศาสนาที่นอกเหนือรายการทวัร ์(ลกูคา้ตอ้งเตรยีมมาเอง) 
• คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เต็มรูปแบบ) 
• คา่ปรบั หรือคา่ธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมือง 

 

1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

• หากผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหลี ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี 

• เพื่อเป็นการคดักรองตามค าขอความรว่มมือจากแลนดเ์กาหลี ที่ถกูตกัเตือนจากกองตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใตเ้รื่อง
ผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัท่องเที่ยว แตไ่ดห้ลบหนีไปดว้ยจดุประสงคอ์ื่น เช่นไปท างาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการ
สุม่ตรวจและเก็บเงินประกนัการเดินทางวา่ผูเ้ดินทางตอ้งไปท่องเที่ยวพรอ้มคณะและเดินทางกลบัประเทศไทยพรอ้ม
คณะเท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท หรอื 300,000 วอน หากผูเ้ดินทางไป-กลบัถกูตอ้งตามเง่ือนไข จะไดร้บัเงิน
ประกนัคืนเต็มจ านวนทนัที แตห่ากผูเ้ดินทางผิดตอ่เง่ือนไข หรือไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทย-เกาหลี จะถกู
รบิเงินประกนัเต็มจ านวน ไม่สามารถเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

• หากผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต ้บรษิัทไม่มีอ านาจใดๆ หรือส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ผูเ้ดินทางตอ้ง
จดัการเอกสารส่วนตวั เที่ยวบิน และคา่ใชจ้่ายต่างๆที่เกิดขึน้เองทัง้หมด 

2. หมายเหตุ 
กรุณาอ่านและท าความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนท าการจองทุกครั้ง 

 

1. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดือนท าใหไ้ม่สามารถ
เดินทางได ้อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทและไม่สามารถ Refund คา่ทวัรไ์ด)้ 

2. การเดินทางตอ้งมีผูเ้ดินทาง ขัน้ต ่า 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) หากจ านวนไม่ครบจะถกูยกเลิก และแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 
5 วนั สามารถ Refundไดเ้ต็มจ านวน หากเป็น กรุปสว่นตวั 4-8 ท่าน ราคาเริ่มตน้ จะเป็นส าหรบั 8 ท่าน หากจ านวนนกัท่อง
นอ้ยลงจะตอ้งมีคา่ Extra Charge 

3. บรษัิทมีสิทธ์ิในการ ปรบัเปล่ียนเที่ยวบิน เสน้ทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว ไดต้ามความเหมาะสม 
โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

4. บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



5. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษิัทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 
เดินทางแลว้ 

6. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจาก ความ
ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเองี 

7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไม่วา่จากเหตใุดๆ ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงวนั/ชื่อ หรอืยกเลิกคืนเงินได ้

8. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล ภยัธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 
หรอืเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

9. คา่เดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัท หากไม่มั่นใจ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ก่อนเพื่อ
ยืนยนัเวลา และการเปลี่ยนแปลงจากเหตสุดุวิสยัดงัขอ้ดา้นบน ก็อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ เช่นกนั ไม่
สามารถน ามาเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

10. ขอสงวนสิทธ์ิหอ้งพกัส าหรบัผูท้ี่ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือใหผู้อ้ื่นใชสิ้ทธ์ิแทนไดท้กุกรณี 

11. หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึง่บรษิัทไม่สามารถการนัตี ท าไดเ้พียงรเีควสใหไ้ดเ้ท่านัน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัการให ้

12. มคัคเุทศก ์พนกังาน หวัหนา้ทวัร ์ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิัททัง้สิน้ เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบรษิัทฯก ากบัเท่านัน้ 

13. ทางคณะทวัรไ์ม่มีอ านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมือง และทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางจากสนามบินหลงั
เวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือวา่สละสิทธ์ิในการรว่มเดินทาง หากท่านลา่ชา้ในการผ่าน
ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ตอ้งรบัผิดชอบการเดินทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกรอ้งคา่ใชจ้่าย หรือ
รฟัีนคา่ทวัร/์คา่อาหารที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มกบัทางทวัรท์กุกรณี 

14. หากท่านมีความประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์่องเที่ยว ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบั 5,000 บาทตอ่วนั เพื่อรกัษา
ตั๋วขากลบั มิเช่นนัน้ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางทนัที และไม่สามารถเรียกรอ้งคืนไดภ้ายหลงั 

15. ถา้ลกูคา้มีความประสงคไ์ม่เขา้รา้นคา้ตามที่โปรแกรมก าหนด ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบัรา้นละ 3,000 บาท เพื่อความ
เป็นระบบ และถกูตอ้งตามเง่ือนไขท่องเที่ยวที่ท่านไดซ้ือ้มา 

 

เม่ือทา่นตกลงจองช าระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถอืว่าท่านได้ยนิยอม  

และยอมรับในข้อก าหนด เงือ่นไข และข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทัง้หมดุ 


