
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค –สวนส้มไร้เมล็ด- วัดซันบัง โพมุนซา - คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้ 

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - น่ังรถไฟเที่ยว ECOLAND -หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  -ภูเขาไฟซองซาน อิลจุล

บง – แหลมซอพจีโกจ ี- วัดชอนวังซา - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

ละลายเงินวอน – ชายหาดอีโฮเทอู 

ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปป้ิงในดาวน์ทาวน์ 



 

จุดนัดพบแรกสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินนานาชาติประจำประเทศ

ไทย เวลานัดหมาย : 23:30 เท่ียวบิน : 7C2244 เท่ียวบินออกเดินทางจาก

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา : 02.25-09.55 เท่ียวบิน : 7C2244 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6ช่ัวโมง 

 

พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจูอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต หลังจากผ่าน

ด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าที่สายพาน ออกมาพบกับผู้นำทัวร์เพ่ือ

ทำการยืนยันตัวตนการเข้าร่วมทัวร์ และเตรียมตัวบริเวณจุดนัดพบเพ่ือ

ออกเดินทางท่องเท่ียวพร้อมกัน 

พาท่านรับประทานเมนูขึ ้นชื ่อประจำเกาะเชจู Jeon Bok Juk หรือโจ๊กหอย

เป๋าฮื้อ (มื้อที่ 1) ที่โด่งดังแบบใครที่มาเที่ยวเชจูต้องลองมาลิ้มรสให้ได้ และท่ี

สำคัญนอกจากความอร่อยของตัวข้าวโจ๊กที่ถูกปรุงเป็นพิเศษแล้ว ยังมีหอย

เป๋าฮื้อจากท้องทะเลเกาะเชจู มาเป็นชิ้นพอดีคำแบบน่ารับประทานมากๆ เมนูน้ี

บอกเลยว่านอกจากอร่อยแล้วยังได้ประโยชน์ เพ่ิมกำลังวังชาอีกด้วย 

พาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาเขยีวโอซลุลอ็ค ขึ้นช่ือท่ีสุดแห่งเกาะเชจู O'Sulloc ซ่ึง

จะแบ่งเป็นโซนไร่ชากลางแจ้ง และโซนพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงเรื่องราว

ของชา ร้านคาเฟ่ และร้านขายของฝาก ซึ่งท่านสามารถเยี่ยมชมได้ทุกๆโซน 

เกาะเชจูเป ็นดินแดนที ่ ได ้ร ับของขวัญจากธรรมช าติ ปลูกชาเข ียวได้

คุณภาพสูง ผสมผสานกับนวัตกรรมสมัยใหม่ จนทำให้ชาที่นี่ส่งออกไปขาย

ทั่วโลก นักท่องเที่ยวทั้งเกาหลีและต่างชาติมักมีจุดมุ่งหมายที่จะมาลิ้มรส

ความอร่อยของชาท่ีมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ถึงแหล่งผลิต โดยเฉพาะไอศรีม

ชาเขียว เค้กโรล เครื่องดื่มชาเขียวทั้งร้อนและเย็น รับประกันความฟินไปตามๆกัน ส่วนใครที่เน้นการชม

วิวถ่ายรูป สวยทุกมุมจนกดชัตเตอร์รัวๆแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นโซนไร่ชา หรือขึ้นไปจุดชมวิวด้านบนสุดของ

พิพิธภัณฑ์ ก็จะเห็นความย่ิงใหญ่อลังการของไร่ชาที่น่ี 

วนัแรกของการเดนิทาง      พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ  - ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง      ไรช่าเขยีวโอซลุลอ็ค – แหลมซงอคัซาน - วดัซนับงั โพมนุซา - คามลิ

เลยี ฮลิล ์สวนดอกไม ้

 



จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม สวนส้มไร้เมล็ด (Orange Farm) อีกหนึ่งสิ่งโด่งดัง 

และมีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือ ส้ม ที่ปลูกบนเกาะเชจู ด้วยความพิเศษ รสชาติท่ี

อร่อยเป็นเอกลักษณ์ ปลอดสารเคมี และดกมาก ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมา ต้อง

มองเหลียวหลังกันเลยทีเดียว ชาวบ้านบนเกาะเชจูได้ปลูกกันเยอะมากขึ้น 

หลังจากเป็นที ่ต้องการมากขึ ้น ทำให้สร้างรายได้ เลี ้ยงครอบครัว และ

เศรษฐกิจบนเกาะที่ดีขึ้น เอกลักษณ์ของส้มบนเกาะเชจู คือไร้เมล็ด รสชาติ

กลมกล่อม วิตามินซีสูง ปัจจุบันหลายๆสวนส้ม ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูป และได้ลองชิมส้ม

สดๆ จากต้น จากสวน ถือเป็นอีกกิจกรรมยอดฮิต เม่ือมาเยือนเกาะเชจู ช่วงฤดูกาลส้มเลยทีเดียว 1ปีมี1

ครั้ง คือช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน 

จากนั้นพาท่านแวะเยี่ยมชม และนมัสการพระใหญ่ ณ วัดซันบังโพมุนซา วัด

แห่งน้ีตั้งอยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูป

องค์ใหญ่สีทองถือถ้วยโอสถ ผู้คนนิยมมาขอพรเรื่องของสุขภาพ และความ

ร่ำรวยเงินทอง โดยนิยมทำบุญด้วยการถวายข้าวสาร เทียน พร้อมทั้งการ

หมุนระฆังทองคำรอบฐานองค์พระเพื่อความเป็นศิริมงคลอีกด้วย ซึ่งมีความ

ศักดิ์สิทธิ์และเป็นท่ีเล่ือมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจูมายาวนาน นอกจากน้ันรูป

ปั้นพระแม่กวนอิมซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเล ยังเป็นอีกหน่ึงศรัทธาของผู้ที่นับถือ 

นิยมนำน้ำบริสุทธ์มาถวาย เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต ไม่ใช่แค่ชาวพุทธเท่าน้ันท่ีนิยมมาเย่ียมชมท่ี

วัดแห่งนี้ เพราะความสงบ และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นท้องทะเลแบบพาโนราม่า จึงกลายเป็นอีก

หนึ่งสถานที่ที ่ต้องมาเยือนสักครั้งเมื่อมาเท่ี ยว

เกาะเชจู 

จากนั้นพาท่านเยี ่ยมชม คามิลเลีย ฮิลล์ สวน

ดอกไม้แห่งความรักและการพักผ่อน (Camellia 

Hill The Forest of love and healing) เริ่มจาก

การปลูกต้นคามิลเลียที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว ด้วยความรักในดอกไม้จึงปรับเปลี่ยนที่นี่เป็นสวน

ดอกไม้ที่สามารถท่องเที่ยวได้ทั้ง 4 ฤดูกาล ทำให้นักท่องเที่ยวได้ความรู้สึกว่า สถานที่เดียวกันแต่ได้

ความแตกต่าง มาเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยทีเดียว ด้านในมีการแบ่งโซนจัดสรรพื้นที่ได้ดีมาก ไม่ซับซ้อน 

สามารถเดินเท่ียว ถ่ายรูป สูดอากาศบริสุทธิ์ได้สบาย ๆมาก ฤดูหนาว (Winter Season) ท่ีแห่งน้ีจะเบ่น

บานไปด้วยดอกคามิลเลีย หลากหลายสายพันธ์ สีสันสวยๆ สลับเรียงรายกัน พร้อมมุมที ่ถ่ายรูป

มากมาย ฤดูใบไม้ผลิ (Spring Season) แน่นอนว่าช่วงที่ทุกคนรอคอย Cherry Blossom หรือซากรุ

กะนั่นเอง ที่นี่ก็มีให้ได้มาชมเช่นกัน ฤดูร้อน (Summer Season) ช่วงนี้สวยไฮไลท์เช่นกัน เป็นช่วงท่ี



ดอกไฮเดรนเยียเบ่งบาน เป็นพุ่มใหญ่ หลากสี เยอะมากจนใครๆต้องมาให้ได้เชียว ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn 

Season) ไฮไลท์ของฤดูกาลนี้คือ ทุ่งหญ้าสีชมพูพิงค์มูลี่ Pink Muhly เป็นอะไรที่ทุกคนรอคอย 1ปี1

ครั้งกับ ต้นหญ้าท่ีเป็นสีชมพูโดยธรรมชาติ สวย หวาน น่ารักมาก 

พร้อมเสริฟด้วยเมนู เทจี ยังนยอม คัลบ้ี (มื้อที่ 2) อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที ่มี

ชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการนำเนื้อหมูส่วนซี่โครงมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม 

เสิร์ฟให้ท่านได้ย่างสดๆ ร้อนๆ ร่วมรับประทานด้วยกัน วิธีการทานให้ได้อรรสรส 

ต้องตัดหมูเป็นชิ้นๆ นำผักสด กระเทียม กิมจิ และเครื่องเคียงต่างๆ มาห่อรวมกัน 

รับประทานคำโตๆแบบสไตล์คนเกาหลี หรือทานกับข้าวสวยร้อนๆท่ีเรามีเสิรฟให้ไม่

อั้นก็ได้เช่นกัน 

ทีพ่กั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมท่ีพัก (ม้ือท่ี 3) เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี ให้ท่านเลือกรับประทาน

ในห้องอาหารท่ี สะอาด บรรยากาศดี พร้อมออกเดินทางท่องเท่ียวต่อ 

จากนั้นพาท่านไปรู้จักกับ สมุนไพรที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต้ Red Pine 

Oil หรือ น้ำมนัสนเข็มแดง ตามตำหรับยาโบราณสมัยราชวงศ์โชซอน ที่ถูกบันทึก

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันได้นำมาสกัดด้วยวิธีที่ทันสมัยดึงสรรพคุณที่ดี

ท่ีสุดออกมาในรูปแบบท่ีทานได้ง่าย และบำรุงสุขภาพได้ดีท่ีสุด น้ำมันสนเข็มแดงมี

สรรพคุณช่วยในการทำความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียร์หลอดเลือดท่ีอุดตัน 

ลดคลอเลสเตอรอล ความดัน เบาหวาน ป้องกันเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน อีกทั้งยังช่วยให้การผ่อนคลาย 

หลับสนิทมากขึ้น ผิวพรรณดูมีสุขภาพดี รับประทานเป็นประจำ ร่างกายแข็งแรงขึ้นตามลำดับ 

พาท่านนั่งรถไฟ ECOLAND เที่ยวชมธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์ และร่วมกิจกรรมตามสถานีต่างๆ 

ด้านในถูกสร้างอยู่ท่ามกลางผืนป่าขนาดใหญ่ แบ่ง

ออกเป็นหลายหลากโซน ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาป ท่ี

สามารถเดินชมวิวบนสะพานไม้ แต่ละฤดูจะมีดอกไม้ 

และพันธุ์ไม้ต่างๆออกสลับกันให้ท่านได้มาเชคอินกัน

ได้ตลอดท้ังปีเลย เดือนธ.ค. - ม.ค. ฤดูหนาวจัด หิมะ

ตก และดอกคามิลเลียบาน เดือนก.พ.-เม.ย ทุ่งดอกยู

แชกต และมีซากุระบานตอนปลายเดือนมีนา เดือน

วนัทีส่ามของการเดนิทาง      ศนูยน์ำ้มนัสนเขม็แดง - นัง่รถไฟเทีย่ว ECOLAND - ภเูขาไฟซองซาน 

อลิจลุบง – แหลมซอพจโีกจ ี

 



พ.ค-ก.ค. ชมทิวลิป ดอกไฮเดรนเยีย และลาเวนเดอร์ เดือนส.ค.-ก.ย. ดอกSunpatein บาน ทุ่งหญ้า

เขียวชอุ่ม เดือนต.ค.-พ.ย. ทุ่งหญ้าสีชมพูพิงค์มูลล่ี และดอกหญ้าออกแซ 

พาท่านรับประทานเมนูท้องถิ่นประจำเกาะเชจู ช้อป-จัก-ปยอ-กุก คือต้มซุปซี่โครงหมู 

(มื้อที่4)สมัยก่อนเกาะเชจูเลี้ยงหมูแทบจะทุกครัวเรือน ซี่โครงของหมูจะถูกนำมาทำซุป 

ด้วยนำ้ซุปที่ไม่เหมือนใคร เพราะจะเป็นซุปข้นเหนียวเล็กน้อย เพราะสูตรเฉพาะที่จะใส่

ข้าวเมมิลลงไปด้วย จึงมีรสชาติท่ีเข้มข้น เน้ือหมูจะนุ่ม ร่อนจากกระดูก ละมุนมากๆ เสริฟท่านพร้อมข้าว

สวย และเครื่องเคียงตามฤดูกาล 

จากนั้นพาท่านเยี ่ยมชม หมู่บ ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 

VILLAGE) เป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยังมีผู้คนอาศัยอยู่จริง 

เม่ือไปถึงจะมีชาวบ้านมาต้อนรับและพาเราเดินชมวิถีชีวิตต่างๆ ในหมู่บ้าน พร้อม

ถ่ายทอดเรื่องราวของคนท่ีน่ีให้ฟังแบบสนุกสนาน เราจะได้รู้จักรูปป้ันเทพพระเจ้า 

ทอลฮารุบัง ท่ีมีอยู่ท่ัวเกาะ บ้านท่ีสร้างจากก้อนหินท้ังหลัง แหล่งน้ำจืดท่ีหายาก

มาก อาชีพหลักของชาวเกาะ ความไม่เท่าเทียมของหญิงชายในอดีต สัตว์เลี้ยงประจำเกาะ ไหหรือโอ่ง

โบราณที่ได้มีไว้หมักกิมจิ เหมือนที่อื่นๆ และที่พลาดไม่ได้สินค้า Otop ของหมู่บ้านที่มีมาช้านาน เป็นท่ี

เลื่องชื่อว่ามาเกาะเชจูต้องมาชิม และช้อปสักครั้ง นั่นก็คือผลิตภัณฑ์แคลเซียมธรรมชาติจากกระดูกม้า 

และน้ำหมักเบอร์รี่ป่า แบล็คราสเบอรี่ หรือท่ีเรียกันว่า Omija (โอมิจา) ถ้าได้ดื่มจะสดชื่นมากๆ 

จากน้ันนำท่านชม ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG 

) หรือที่ถูกขนานนามว่า “Sunrise Peak” มีอายุกว่า 5000 ปี ที่นี่เป็นจุดชม

พระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุด จึงเป็นสถานที่โด่งดังที่ผู้คนมาขอพรและชมพระ

อาทิตย์ขึ้น ป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูก

ยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติ ภูเขาไฟลูกน้ีสงบลงเป็น

ที่เรียบร้อย แต่ทิ้งความสมบูรณ์และสวยงามเอาไว้ โดยรูปทรงที่กลมขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง

ประมาณ 600 เมตร มีรอยหยักมองแล้วลักษณะเหมือนทรงมงกุฏเลย และเป็นการเชื่อมโยงกับเกาะเชจู

แบบธรรมชาติ ด้วยธารลาวา ปัจจุบันจึงสามารถไปเท่ียวจุดน้ีด้วยรถยนต์ และใครท่ีอยากได้บรรยากาศ

ปากปล่องภูเขาไฟ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ต้องเอาชนะใจตัวเองด้วยการ

เดินขึ้นไปพิชิตถึงยอดปากปล่อง ความสูงจากระดับน้ำทะเล 182 เมตรเท่าน้ัน 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่แหลมซอฟจีโกจี หนึ่งสถานที่เที่ยวยอดฮิตบนเกาะเชจู 

ที่มีความสวยงามจนเป็นจุดที่ซีรีย์เกาหลีนิยมมาถ่ายทำมากที่สุด กิจกรรม

น่าสนใจของจุดนี้มีเยอะมาก เช่นการเดินไปเยี่ยมชมปลายสุดของแหลมที่จะมี

ประภาคารสีขาวตั้งเด่นสวยงาม มีโขดหินคู่ที่เรียกกันว่า หินตาหินยาย ระว่าง



ทางก็จะมีบ้านหลังนึงที่สมัยอดีตเคยเป็ยโบสถ์เก่า ปัจจุบันถูกปรับเปลี่ยนเป็นความน่ารักให้ผู้คนมา

ถ่ายรูปกัน เส้นทางเดินโค้งซ้ายโค้งขวา สวยงามมาก และอีกกิจกรรมเด็ดคือต้องมาชิมปลาหมึกสดท่ี

ชาวบ้านเอาไปตากลมจนแห้ง และนำมาย่างบนหินภูเขาไฟนั่นเอง กลิ่นจะหอม และรสชาติหวาน อร่อย 

สดมากๆ ถือเป็นของกินท่ีมาแล้วไม่กินถือว่าไม่ถึงเลยทีเดียว 

พาท่านลิ้มรสเมนูพิเศษ ซุปไก่ทะเลสวรรค์ (มื้อที่ 5) ที่ผสมผสานความเป็นท้องทะเล

ของเกาะเชจู เข้ากับเรื่องสุขภาพที่แข็งแรงนั่นก็คือซุปไก่นั่นเอง เมนูนี้จึงเปรียบดังเมนู

จากสวรรค์เลยทีเดียว ส่วนประกอบหลักๆ จะเป็นไก่ที่ต้มด้วยสมุนไพรจนเป่ือย และเพ่ิม

ซีฟู้ดตามฤดูกาลเข้าไป ทำให้น้ำซุปอร่อย หวาน กลมกล่อมไม่เหมือนใคร เสิรฟท่าน

พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ เช่นกิมจิ สาหร่าย หัวไชเท้า 

ทีพ่กั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมท่ีพัก (ม้ือท่ี 6) เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี ให้ท่านเลือกรับประทาน

ในห้องอาหารท่ี สะอาด บรรยากาศดี พร้อมออกเดินทางท่องเท่ียวต่อ 

พาท่านเข้าในชมวัดป่า "ชอนวังซา" เป็นวัดที่สวยงามที่อยู่กลางหุบเขา 99

ยอด ของเทือกเขาฮัลลาซาน ซ่ึงสายมูต้องห้าม พลาดเพราะวัดแห่งน้ีต้อง

มาขอพรเรื่องเงินทอง และความก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงาน วัดนี้ถูกขึ้น

ทะเบียนเเป็นวัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มากแห่งนึงในเกาหลี อีกทั้งยังมีต้น

กำเนิดน้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนสมัยก่อนใช้ดืมกินเพื่อเป็นสิริมงคลให้ตนเองอีก

ด้วย 

พาท่านเข้าชมและเลือกซื ้อชุดเครื ่องนอนเพื่อสุ ขภาพอันดับหนึ ่งของ

ประเทศเกาหลีใต้ Sesa Living ที่ใช้เส้นใยในการถักทอถึง 15400 เส้น กัน

ไรฝุ่นได้100% มีการใช้หยกในการทำเส้นใย จึงมีคุณสมบัติในเรื่องของการ

บำบัดขณะนอนหลับ ซ่ึงเน้ือผ้าจะมีสัมผัสที่นุ่ม ล่ืน ไม่มีเสียงดังเม่ือขยับตัว และยังปรับอุณหภูมิท่ีคงท่ีให้

ร่างกายขณะนอนหลับพักผ่อนอีกด้วย และโชว์รูมแห่งน้ีสามารถคืนภาษีให้กับนักท่องเท่ียวอีกด้วย 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง      วดัชอนวงัซา - ศนูยแ์สดงชดุเครือ่งนอนSESA LIVING - ซปุเปอร์

มารเ์กต็ ละลายเงนิวอน – ชายหาดอโีฮเทอ ู- รา้นคา้ปลอดภาษ ีLOTTE DUTY FREE - ชอ้ปปิง้ใน

ดาวนท์าวน ์

 



จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือที่นักท่องเที่ยวเรียกกันว่า 

"ร้านละลายเงินวอน" ที่นี่มีขนม ของฝาก ของพื้นเมืองเกาหลีที่ขึ้นชื่อ ใครๆ

มาต้องมีติดไม้ติดมือกลับไป อาทิเช่น ขนมชื่อดังต่างๆ ช้อคโกแลตหลาย

หลายรสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใช้ใน

ครัวเรือน เช่น กระทะ ตะเกียบ ถ้วยข้าว ซอสปรุงรส วุ้นเส้น รวมถึงของฝาก

ของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย เหมือนเอาเงินวอนมากละลายกันอย่างเพลิดเพลินและไม่ต้ อง

กลัวว่าจะใส่กระเป๋าไม่พอ เพราะท่ีน่ีพร้อมบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้านด้วย 

พาท่านรับประทานเมนู แม-อุน-ทแวจี-คัลบ้ี-จิม หรือ ซีโครงหมูตุ๋นซอสแดง 

(มื้อที่ 7) เมนูนี้ถูกปากคนไทยแน่นอน เพราะซอสแดงหรือน้ำซุปจะมรีสชาติ

ท่ีเข้มข้น เผ็ดเล็กน้อย และซึมเข้าสู่เน้ือหมู ท่ีเป็นส่วนซ่ีโคง ท่ีตุ๋นจนนุ่ม ละมุน

ล้ินมากๆ เสิรฟคู่กับข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องต่างๆ เช่น กิมจิ สาหร่าย หัวไช

เท้า หรือ ผักตามฤดูกาล 

พาท่านท่องเที ่ยวชายหาดขึ ้นชื ่อบนเกาะเชจู "อีโฮเทอู" นอกจากความ

สวยงามของท้องทะเล คาเฟ่น่ารักๆต่างๆแล้ว ยังมีสัญลักษณ์ที่มองลงมา

จากเครื่องบินจะเห็นทันทีที่ถึงเกาะเชจู นั่นก็คือประภาคารรูปม้าสีขาว และสี

แดง ม้าถือว่าเป็นสัตว์ประจำเกาะเชจู และใครๆที่มาเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูป

และเชคอินกันท่ีน่ีเสมอ 

พาท่านช้อปป้ีงสนิคา้ปลอดภาษ ีLOTTE DUTY FREE เครื่องสำอางคเ์กาหลีและต่างประเทศ สินค้าแบ

รนด์เนม ราคาถูก 

จากน้ันพาทุกท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งในตวัเมอืงแหง่เกาะเชจู มีโซนใต้ดิน และโซนวอคกิ้งสตรีท ซ่ึงถือ

ว่าเป็นแหล่งรวมสินค้ายอดฮิต ติดเทรนด์ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ท้องถิ่นเกาหลี แบรนด์สปอร์ตกีฬาดังๆ ท้ัง

แฟชั่นเสื้อผ้า หมวก กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ และยังมีสตรีทฟู้ด ขนม คาเฟ่ต่างๆอีกด้วย  



ถึงเวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าคอยดูแลขั้นตอนการเชคอิน ตั๋ว

เครื่องบิน และอำนวยความสะดวก เพ่ือส่งทุกท่านกลับด้วยความสวัสดิภาพ และความประทับใจ 

21:45  - 01:25   นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี 7C2243 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดย

สวัสดิภาพ 

 

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

 

 

เน่ืองจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตอืนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจาก

สายการบิน เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทำงาน แรงงานผิด

อตัราคา่บรกิาร 

พเีรยีตเดนิทาง 

ราคา

โปรโมชัน่ 

(จำนวน

จำกดั) 

ราคาปกต ิ

พักเดีย่ว

เพิม่ 

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. 

ธันวาคม :  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. 

ธันวาคม :   4-7 

15,499 18,499 

พฤศจิกายน :   10-13, 11-14, 17-20, 18-21, 24-27, 

25-28 

ธันวาคม :   3-6, 7-10, 10-13 

15,999 18,999 

ธนัวาคม : 8-11 16,999 19,999 

ธันวาคม : 1-4 17,999 20,999 

ธนัวาคม :  9-12 18,999 21,999 

ธนัวาคม :  2-5 19,999 22,999 

ทารก ( ไมเ่กนิ 2 ป)ี = 5,000.-      จอยกรุป๊ (ไมใ่ชต้ัว๋เครือ่ง) =6,000.- 



กฎหมาย ดังน้ันโปรแกรม JEJU ทางแลนด์เกาหลีจำเป็นต้องเก็บค่าประกันเพ่ือให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ป

เท่าน้ัน เป็นจำนวนเงิน (10,000 บาท) หากลูกค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุ๊ปและ

กลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมท่ีกำหนด สามารถขอรับเงินประกันน้ีคืนเต็มจำนวน ดังน้ันจึงใคร่ขอความ

ร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว 

 (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินประกันกรณีลุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเขา้เมือง หรือ กรมแรงงานท้ังท่ีประเทศไทย

และประเทศเกาหลีใต้) 

หากท่านถูกเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและ

ส่งตัวกลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองท้ังหมด 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

1. การสำรองทีน่ัง่ 

• สามารถจองด้วยตนเองผ่านระบบ โดยเลือกวันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง ประเภทห้องพักให้ถูกต้อง 

• หลังจากน้ันเจ้าหน้าท่ีจะส่ง Invoice ใหท่้าน หากไม่มีการชำระตามดิวเดท การจองจะถูกยกเลิกอัติ

โนมัติ และเม่ือจองใหม่ไม่มีท่ีน่ัง หรือราคาปรับขึ้น จะไม่สามารถใช้ข้อมูลการจองเดิมได้ 

• การมัดจำ ชำรท่ีน่ังละ 5000 บาท และชำระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน หรือตามดิว

เดทของ Invoice 

• กรณีราคาโปรโมชั่นพิเศษ จองก่อนเดินทางต่ำกว่า 15 วัน ช่วงเทศกาล หยุดยาว ต้องชำระเต็ม

จำนวนเท่าน้ัน  

• หากไม่ชำระส่วนท่ีเหลือตามกำหนด ท่ีน่ังจะถูกยกเลิก และไม่สามารถขอรีฟันเงินมัดจำคืนได้ทุก

กรณี 

• หลังจากชำระเงิน มัดจำ/ชำระเต็มจำนวน ท่านต้องกรอกข้อมูลผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษตรงตาม

หน้าพาสปอร์ตด้วยตนเองให้ถูกต้อง หากระบบออกตั๋วแล้ว การแก้ไขจะมีค่าใช้จ่ายจากสายการบิน 

• การเดินทางเขา้เกาหลี หากไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่สามารถรีฟันได้ทุกกรณี 

• ราคาน้ีสำหรับพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน หากเป็นต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3000 บาท และต้องทำตาม

เงื่อนไขการเขา้ประเทศเกาหลีใต้ 

2. การยกเลกิการเดนิทาง 

• ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดท่ีชำระแล้ว 

• ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดท่ีชำระแล้ว 



• ยกเลิกการจองน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้ 

• ยกเลิกจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้แต่หักค่าใช้จ่าย

ตามจริง ๆ 

• ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเว้นท์ต่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ได้ทุกกรณ ี

• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปล่ียนชื่อ/Refund 

ได้ทุกกรณี 

ราคาน้ีรวม 

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ 

• ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 

• ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

• ค่าท่ีพักระดับมาตรฐาน จำนวนคืนตามระบุในโปรแกรม (ห้องพัก2-3ท่าน) 

• ค่าท่ีพักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3ท่าน) 

• ค่ารถรับ-ส่ง และนำเท่ียวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.  

• ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ์

หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์) 

• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

ราคาน้ีไม่รวม 

• ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 

• ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ตา่งด้าว (ผูเ้ดินทางต้องย่ืนด้วยตนเองเท่าน้ัน) 

• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินจากสายการบินกำหนด (15-20กก) 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดนิทาง, ค่ามินิบาร์โรงแรม, คา่ซักรีด, คา่อาหารและเครื่องดื่ม

นอกเหนือรายการทัวร์ 

• ค่ารถ คา่เดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาท่ีกำหนดเท่าน้ัน หากขึ้นไม่ทันต้อง

รับผิดชอบค่าเดินทางตามคณะด้วยตนเอง) 

• ค่าอาหารตามหลักศาสนาท่ีนอกเหนือรายการทัวร์ (ลูกค้าต้องเตรียมมาเอง) 

• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 



• ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

1. การผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 

• หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี ไม่สามารถ 

Refund ได้ทุกกรณี 

• เพ่ือเป็นการคัดกรองตามคำขอความรว่มมือจากแลนด์เกาหลี ที่ถูกตักเตือนจากกองตรวจคน

เข้าเมืองเกาหลีใตเ้รื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเท่ียว แต่ได้หลบหนีไปด้วยจุดประสงค์อื่น เช่นไป

ทำงาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุ่มตรวจและเก็บเงินประกันการเดินทางว่าผู้เดินทางต้อง

ไปท่องเท่ียวพร้อมคณะและเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมคณะเท่าน้ัน เป็นจำนวนเงิน 10,000 

บาท หากผู้เดินทางไป-กลับถูกต้องตามเงื่อนไข จะไดร้ับเงินประกันคืนเต็มจำนวนทันที แต่หากผู้

เดินทางผิดต่อเงื่อนไข หรือไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทย-เกาหลี จะถูกริบเงินประกันเต็ม

จำนวน ไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ทุกกรณี 

• หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอำนาจใดๆ หรอืส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

ผู้เดินทางต้องจัดการเอกสารส่วนตัว เท่ียวบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเองท้ังหมด 

2. หมายเหต ุ

กรณุาอา่นและทำความเขา้ใจขอ้ตกลงดา้นลา่งโดยละเอยีดกอ่นทำการจองทกุครัง้ 

1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 

เดือนทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไม่สามารถ Refund 

ค่าทัวร์ได้) 

2. การเดินทางต้องมีผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) หากจำนวนไม่ครบจะถูกยกเลิก และแจ้งให้

ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน สามารถ Refundไดเ้ต็มจำนวน หากเป็น กรุปส่วนตัว 4-8 ท่าน 

ราคาเริ่มต้น จะเป็นสำหรับ 8 ท่าน หากจำนวนนักท่องน้อยลงจะต้องมีค่า Extra Charge 

3. บริษัทมีสิทธิ์ในการ ปรับเปล่ียนเท่ียวบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว ได้

ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคญั 

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินท้ังไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด

อุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเองี 



7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะท้ังขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจากเหตุใดๆ 

ไม่สามารถเปล่ียนแปลงวัน/ชื่อ หรือยกเลิกคืนเงินได้ 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือ

ออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่ง

อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

9. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท หากไม่ม่ันใจ กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าท่ีก่อนเพ่ือยืนยันเวลา และการเปล่ียนแปลงจากเหตุสุดวิสัยดังข้อด้านบน ก็อยู่นอกเหนือ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ เช่นกัน ไม่สามารถนำมาเรียกร้องคืนได้ทุกกรณี 

10. ขอสงวนสิทธิ์ห้องพักสำหรับผู้ท่ีไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนได้ทุกกรณี 

11. ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซ่ึงบริษัทไม่สามารถการันตี ทำได้

เพียงรีเควสให้ได้เท่าน้ัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดการให้ 

12. มัคคุเทศก์ พนักงาน หัวหน้าทัวร์ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัทท้ังสิ้น เว้นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่าน้ัน 

13. ทางคณะทัวร์ไม่มีอำนาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทัวร์จะออก

เดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธิ์

ในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าช้าในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ต้องรับผดิชอบการเดินทาง

ตามมารวมกับคณะด้วยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือรีฟันคา่ทัวร์/ค่าอาหารท่ี

ไม่ได้เข้าร่วมกับทางทัวร์ทุกกรณี 

14. หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัวร์ท่องเท่ียว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 

บาทต่อวัน เพ่ือรักษาตั๋วขากลับ มิเช่นน้ันถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางทันที และไม่

สามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลัง 

15. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ไม่เข้ารา้นค้าตามท่ีโปรแกรมกำหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 

3,000 บาท เพ่ือความเป็นระบบ และถูกต้องตามเงื่อนไขท่องเท่ียวท่ีท่านได้ซื้อมา 

 

เมือ่ทา่นตกลงจองชำระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้นิยอม  

และยอมรบัในขอ้กำหนด เงือ่นไข และขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 



https://bit.ly/3kJdwJ3 

โปรโมช่ัน โอแพนแชท
https://bit.ly/3iwQOCv

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

บริการของนิดหนอยทราเวล

โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร

รายละเอียดการชําระคาบริการ
ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บจก.นิดหนอยทราเวล
298-2-06049-9

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค
บจก.นิดหนอยทราเวล
053-3-93833-7

ธ.ไทยพาณิชย สาขาหน่ึงพัน
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
175-250172-2

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
922-0-24284-7

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

รับทําวีซาท่ัวโลก / บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรตางเประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติมติม : https://bit.ly/2YkcFWd

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา


