
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค–แหลมซงอคัซาน - แหลมหวัมงักร ยงมอรี - วดัซนับงั โพมนุซา  

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

วดัชอนวงัซา - ศนูยแ์สดงชดุเครื่องนอน SESA LIVING - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ละลายเงินวอน–ชายหาดอีโฮเทอู 

รา้นคา้ปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงในดาวนท์าวน์ 

 

 



 

 

จดุนดัพบแรกสนามบินสวุรรณภมูิ เป็นสนามบินนานาชาติประจาํประเทศไทย เวลานดั

หมาย : 23:30 เที่ยวบิน : 7C2244 

เที่ยวบินออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ เวลา : 02.25-09.55 เที่ยวบิน : 

7C2244 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6ชั่วโมง  

 

 

พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจอิูนเตอรเ์นชั่นแนลแอรพ์อรต์ หลงัจากผ่านด่านตรวจคน

เขา้เมือง รบักระเป๋าที่สายพาน ออกมาพบกับผูน้าํทวัรเ์พื่อทาํการยืนยนัตวัตนการเขา้

ร่วมทวัร ์และเตรียมตวับริเวณจดุนดัพบเพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวพรอ้มกัน 

 

 

พาท่านรบัประทานเมนขูึน้ชื่อประจาํเกาะเชจ ูJeon Bok Juk หรือโจ๊กหอยเป๋าฮือ้  (มือ้ที่ 

1)ที่โด่งดงัแบบใครที่มาเที่ยวเชจตูอ้งลองมาลิม้รสใหไ้ด ้และที่สาํคญันอกจากความ

อร่อยของตวัขา้วโจ๊กที่ถกูปรุงเป็นพิเศษแลว้ ยงัมีหอยเป๋าฮือ้จากทอ้งทะเลเกาะเชจ ูมา

เป็นชิน้พอดีคาํแบบน่ารบัประทานมากๆ เมนนูีบ้อกเลยว่านอกจากอร่อยแลว้ยงัได้

ประโยชน ์เพิ่มกาํลงัวงัชาอีกดว้ย 

 

พาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาเขียวโอซุลล็อคขึน้ชื่อที่สดุแห่งเกาะเชจ ูO'Sullocซึ่งจะแบ่งเป็น

โซนไร่ชากลางแจง้ และโซนพิพิธภณัฑท์ี่มีการจดัแสดงเรื่องราวของชา รา้นคาเฟ่ และ

รา้นขายของฝาก ซึ่งท่านสามารถเยี่ยมชมไดท้กุๆโซน เกาะเชจเูป็นดินแดนที่ไดร้บั

ของขวญัจากธรรมชาติ ปลกูชาเขียวไดค้ณุภาพสงู ผสมผสานกับนวตักรรมสมยัใหม่ จน

ทาํใหช้าที่นี่ส่งออกไปขายทั่วโลก นกัท่องเที่ยวทัง้เกาหลีและต่างชาติมกัมีจดุมุ่งหมายที่

จะมาลิม้รสความอร่อยของชาที่มีรสชาติเป็นเอกลกัษณ์ถึงแหล่งผลิต โดยเฉพาะไอศรีม

ชาเขียว เคก้โรล เครื่องด่ืมชาเขียวทัง้รอ้นและเย็น รบัประกันความฟินไปตามๆกัน ส่วนใครที่เนน้การชมวิวถ่ายรูป สวยทกุมมุ

จนกดชตัเตอรร์วัๆแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นโซนไร่ชา หรือขึน้ไปจดุชมวิวดา้นบนสดุของพิพิธภณัฑ ์ก็จะเห็นความยิ่งใหญ่อลงัการ

ของไร่ชาที่นี่ 

วนัแรกของการเดินทางพบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู  
 

วนัท่ีสองของการเดินทางไรช่าเขียวโอซุลลอ็ค – แหลมซงอคัซาน - แหลมหวัมงักร ยงมอร ี- วดัซนับงั โพมุนซา  
 



พาท่านเดินทางสู่ ซองอัคซาน(SONG AK SAN)หรือที่เรียกกันว่า “แหลมซองอคัซาน” เป็น

ภเูขามีแหลมทอดยาวออกสู่ทอ้งทะเล พรอ้มประวิติศาสตรเ์ก่ียวกับสงครามในสมยัอดีต ที่มี

การใหช้าวบา้นเกาะเชจมูาเจาะอโุมงคเ์พื่อเก็บยทุโธปกรณ์ต่างๆ ปัจจบุนัยงัเป็นอโุมงคบ์า้ง 

บางอนัก็ถล่มลงมาแลว้ แต่ดว้ยความสวยงามของบริเวณนี ้จึงถกูเลือกใหเ้ป็นฉากถ่ายทาํซีรีย์

สดุฮิตที่ดงัทั่วโลก “แดจงักึม” นั่นเอง เมื่อมาเที่ยวที่นี่แนะนาํใหล้งไปถ่ายรูปบริเวณท่าเรือที่มี

หินรูปทรงแปลกตา และชายหาดหินทรายที่มีสีดาํสนิท จนหลายคนเรียกทะเลบริเวณนีว้่า 

ทะเลสีดาํ และที่พลาดไม่ไดต้อ้งไปอดุหนนุ อาหารทะเลที่งมขึน้มาสดๆ อาทิ หอยเป๋าฮือ้ ปลิงทะเล โดยชาวบา้นกลุ่มหญิง

ประดานํา้ หรือ แฮนยอ ถัาโชคดีก็อาจจะไดเ้ห็นการดาํทะเลของปา้ๆบริเวณนัน้ดว้ย  

พาท่านเที่ยวชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ แหลมหัวมังกร ยงมอรี ที่มีเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัของเกาะเชจ ูก็คือแหลมโขดหินที่มีลวดลายเป็นแนวยาวสลบัซบัซอ้นกัน แบบ

สวยงาม ไม่เหมือนใคร และที่แห่งนีต้ามจินตนาการของคนสมยัก่อนมองว่ามีความเหมือนกับ

มงักรที่กาํลงัจะกระโจนลงนํา้ทะเล จึงตัง้ชื่อว่า "ยงมอรี" ที่แปลว่าหวัมงักรนั่นเอง และนอกจาก

ท่านจะไดช้มความสวยของโขดหินแลว้ ยงัมีพิพิธภณัฑเ์รือที่บอกเล่าเรื่องราวของ Hendrick 

Hamel เป็นชาว Netherlands ที่มาติดอยู่เกาะเชจ ูเมื่อไดก้ลบัไป จึงไดเ้ขียนหนงัสือบนัทึก

ความประทบัใจที่มีของเกาะเชจนูั่นเอง 

จากนัน้พาท่านแวะเยี่ยมชม และนมสัการพระใหญ่ ณ วัดซันบังโพมุนซา วดัแห่งนีต้ัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหนา้ออกสู่ทะเล 

ภายในวดัประดิษฐานพระพทุธรูปองคใ์หญ่สีทองถือถ้วยโอสถ ผูค้นนิยมมาขอพรเรื่องของ

สขุภาพ และความร ํ่ารวยเงินทอง โดยนิยมทาํบญุดว้ยการถวายขา้วสาร เทียน พรอ้มทัง้การ

หมนุระฆงัทองคาํรอบฐานองคพ์ระเพ่ือความเป็นศิริมงคลอีกดว้ย ซึ่งมีความศกัดิส์ิทธ์ิและเป็นที่

เลื่อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจมูายาวนาน นอกจากนัน้รูปป้ันพระแม่กวนอิมซึ่งหนัหนา้ออกสู่

ทะเล ยงัเป็นอีกหนึ่งศรทัธาของผูท้ี่นบัถือ นิยมนาํน ํา้บริสทุธ์มาถวาย เพื่อความอดุมสมบรูณ์ของชีวิต ไม่ใช่แค่ชาวพทุธเท่านัน้ที่

นิยมมาเยี่ยมชมที่วดัแห่งนี ้เพราะความสงบ และวิวทิวทศันท์ี่สวยงาม มองเห็นทอ้งทะเลแบบพาโนราม่า จึงกลายเป็นอีกหนึ่ง

สถานที่ที่ตอ้งมาเยือนสกัครัง้เมื่อมาเที่ยวเกาะเชจู 

พรอ้มเสริฟดว้ยเมน ูเทจี ยงันยอม คลับี ้ (มือ้ที่ 2)อาหารเกาหลีแบบป้ิงย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี 

เป็นการนาํเนือ้หมสู่วนซี่โครงมาหมกักับเครื่องปรุงจนเนือ้นุ่ม เสิรฟ์ใหท้่านไดย้่างสดๆ รอ้นๆ ร่วม

รบัประทานดว้ยกัน วิธีการทานใหไ้ดอ้รรสรส ตอ้งตดัหมเูป็นชิน้ๆ นาํผกัสด กระเทียม กิมจิ และ

เครื่องเคียงต่างๆ มาห่อรวมกัน รบัประทานคาํโตๆแบบสไตลค์นเกาหลี หรือทานกับขา้วสวยรอ้นๆที่

เรามีเสิรฟใหไ้ม่อัน้ก็ไดเ้ช่นกัน 

ที่พัก Sea& Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทียบเท่า 



 

รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั  (มือ้ที่ 3)  เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี ใหท้่านเลือกรบัประทานในหอ้งอาหารที่ 

สะอาด บรรยากาศดี พรอ้มออกเดินทางท่องเที่ยวต่อ 

จากนัน้พาท่านไปรูจ้กักับ สมนุไพรที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต ้ Red Pine Oil หรือ 

น ้ามันสนเข็มแดงตามตาํหรบัยาโบราณสมยัราชวงศโ์ชซอน ที่ถกูบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ปัจจบุนัไดน้าํมาสกัดดว้ยวิธีที่ทนัสมยัดึงสรรพคณุที่ดีที่สดุออกมาในรูปแบบที่ทานไดง่้าย และ

บาํรุงสขุภาพไดดี้ที่สดุ น ํา้มนัสนเข็มแดงมีสรรพคณุช่วยในการทาํความสะอาดระบบหลอดเลือด 

เคลียรห์ลอดเลือดที่อดุตนั ลดคลอเลสเตอรอล ความดนั เบาหวาน ปอ้งกันเสน้เลือด ตีบ แตก ตนั 

อีกทัง้ยงัช่วยใหก้ารผ่อนคลาย หลบัสนิทมากขึน้ ผิวพรรณดมูีสขุภาพดี รบัประทานเป็นประจาํ ร่างกายแข็งแรงขึน้ตามลาํดบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

พาท่าน น่ังรถไฟ ECOLAND เที่ยวชมธรรมชาติ สดูอากาศบริสทุธ์ิ และร่วมกิจกรรมตามสถานีต่างๆ ดา้นในถกูสรา้งอยู่

ท่ามกลางผืนป่าขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็นหลายหลากโซน ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาป ที่สามารถเดินชมวิวบนสะพานไม ้แต่ละฤดจูะ

มีดอกไม ้และพนัธุ์ไมต่้างๆออกสลบักันใหท้่านไดม้าเชคอินกันไดต้ลอดทัง้ปีเลย เดือนธ.ค. - ม.ค. ฤดหูนาวจดั หิมะตก และ

ดอกคามิลเลียบาน เดือนก.พ.-เม.ย ทุ่งดอกยแูชกต และมีซากุระบานตอนปลายเดือนมีนา เดือนพ.ค-ก.ค. ชมทิวลิป ดอกไฮ

เดรนเยีย และลาเวนเดอร ์เดือนส.ค.-ก.ย. ดอก Sunpateinบาน ทุ่งหญ้าเขียวชอุ่ม เดือนต.ค.-พ.ย. ทุ่งหญ้าสีชมพพูิงคม์ลูลี่ 

และดอกหญ้าออกแซ 

พาท่านรบัประทานเมนทูอ้งถ่ินประจาํเกาะเชจ ูชอ้ป-จกั-ปยอ-กุก คือตม้ซุปซี่โครงหม ู (มือ้ที่

4)สมยัก่อนเกาะเชจเูลีย้งหมแูทบจะทกุครวัเรือน ซี่โครงของหมจูะถกูนาํมาทาํซุป ดว้ยนาํ้้

ซุปที่ไม่เหมือนใคร เพราะจะเป็นซุปขน้เหนียวเล็กนอ้ย เพราะสตูรเฉพาะที่จะใส่ขา้วเมมิลลง

ไปดว้ย จึงมีรสชาติที่เขม้ขน้ เนือ้หมจูะนุ่ม ร่อนจากกระดกู ละมนุมากๆ เสริฟท่านพรอ้มขา้ว

สวย และเครื่องเคียงตามฤดกูาล 

 

วนัท่ีสามของการเดินทางศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง - นัง่รถไฟเท่ียว ECOLAND - -หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  -  

ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง – แหลมซอพจีโกจี  
 



จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE)เป็นหมู่บา้นโบราณอายมุากกว่า 300 

ปี ที่ยงัมีผูค้นอาศยัอยู่จริง เมื่อไปถึงจะมีชาวบา้นมาตอ้นรบัและพาเราเดินชมวิถี

ชีวิตต่างๆ ในหมู่บา้น พรอ้มถ่ายทอดเรื่องราวของคนที่นี่ใหฟั้งแบบสนกุสนาน 

เราจะไดรู้จ้กัรูปป้ันเทพพระเจา้ ทอลฮารุบงั ที่มีอยู่ทั่วเกาะ บา้นที่สรา้งจากก้อน

หินทัง้หลงั แหล่งน ํา้จืดที่หายากมาก อาชีพหลกัของชาวเกาะ ความไม่เท่าเทียม

ของหญิงชายในอดีต สตัวเ์ลีย้งประจาํเกาะ ไหหรือโอ่งโบราณที่ไดม้ีไวห้มกักิมจิ 

เหมือนที่อ่ืนๆ และที่พลาดไม่ไดส้ินคา้ Otopของหมู่บา้นที่มีมาชา้นาน เป็นที่

เลื่องชื่อว่ามาเกาะเชจตูอ้งมาชิม และชอ้ปสกัครัง้ นั่นก็คือผลิตภณัฑแ์คลเซียม

ธรรมชาติจากกระดกูมา้ และนํา้หมกัเบอรร์ี่ป่า แบล็คราสเบอรี่ หรือที่เรียกันว่า 

Omija (โอมิจา) ถ้าไดด่ื้มจะสดชื่นมากๆ 

จากนัน้นาํท่านชม ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง ( SEONGSAN ILCHULBONG )หรือที่ถกูขนานนามว่า “ Sunrise Peak” มี

อายกุว่า 5000 ปี ที่นี่เป็นจดุชมพระอาทิตยข์ึน้ที่สวยที่สดุ จึงเป็นสถานที่โด่งดงัที่

ผูค้นมาขอพรและชมพระอาทิตยข์ึน้ ป็นสถานที่ที่นกัท่องเที่ยวจากทั่วทกุมมุโลก

อยากมาสมัผสั จึงถกูยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาติ ภเูขา

ไฟลกูนีส้งบลงเป็นที่เรียบรอ้ย แต่ทิง้ความสมบรูณ์และสวยงามเอาไว ้โดยรูปทรง

ที่กลมขนาดใหญ่เสน้ผ่านศนูยก์ลางประมาณ 600 เมตร มีรอยหยกัมองแลว้

ลกัษณะเหมือนทรงมงกุฏเลย และเป็นการเชื่อมโยงกับเกาะเชจแูบบธรรมชาติ 

ดว้ยธารลาวา ปัจจบุนัจึงสามารถไปเที่ยวจดุนีด้ว้ยรถยนต ์และใครที่อยากไดบ้รรยากาศปากปล่องภเูขาไฟ พรอ้มชมวิวทิวทศัน์

ที่สวยงาม ตอ้งเอาชนะใจตวัเองดว้ยการเดินขึน้ไปพิชิตถึงยอดปากปล่อง ความสงูจากระดบัน ํา้ทะเล 182 เมตรเท่านัน้ 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่แหลมซอฟจีโกจีหนึ่งสถานที่เที่ยวยอดฮิตบนเกาะเชจ ู

ที่มีความสวยงามจนเป็นจดุที่ซีรียเ์กาหลีนิยมมาถ่ายทาํมากที่สดุ กิจกรรม

น่าสนใจของจดุนีม้ีเยอะมาก เช่นการเดินไปเยี่ยมชมปลายสดุของแหลมที่จะมี

ประภาคารสีขาวตัง้เด่นสวยงาม มีโขดหินคู่ที่เรียกกันว่า หินตาหินยาย ระว่าง

ทางก็จะมีบา้นหลงันึงที่สมยัอดีตเคยเป็ยโบสถ์เก่า ปัจจบุนัถกูปรบัเปลี่ยนเป็น

ความน่ารกัใหผู้ค้นมาถ่ายรูปกัน เสน้ทางเดินโคง้ซา้ยโคง้ขวา สวยงามมาก และ

อีกกิจกรรมเด็ดคือตอ้งมาชิมปลาหมึกสดที่ชาวบา้นเอาไปตากลมจนแหง้ และ

นาํมาย่างบนหินภเูขาไฟนั่นเอง กลิ่นจะหอม และรสชาติหวาน อร่อย สดมากๆ 

ถือเป็นของกินที่มาแลว้ไม่กินถือว่าไม่ถึงเลยทีเดียว 



พาท่านลิม้รสเมนพูิเศษ ซุปไก่ทะเลสวรรค ์(มือ้ที่ 5) ที่ผสมผสานความเป็นทอ้งทะเลของเกาะเช

จ ูเขา้กับเรื่องสขุภาพที่แข็งแรงนั่นก็คือซุปไก่นั่นเอง เมนนูีจ้ึงเปรียบดงัเมนจูากสวรรคเ์ลยทีเดียว 

ส่วนประกอบหลกัๆ จะเป็นไก่ที่ตม้ดว้ยสมนุไพรจนเป่ือย และเพิ่มซีฟูด้ตามฤดกูาลเขา้ไป ทาํให้

น ํา้ซุปอร่อย หวาน กลมกล่อมไม่เหมือนใคร เสิรฟท่านพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครื่องเคียง

ต่างๆ เช่นกิมจิ สาหร่าย หวัไชเทา้ 

ที่พัก Sea& Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั (มือ้ที่ 6)เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี ใหท้่านเลือกรบัประทานในหอ้งอาหารที่ 

สะอาด บรรยากาศดี พรอ้มออกเดินทางท่องเที่ยวต่อ 

พาท่านเขา้ในชมวัดป่า "ชอนวังซา"เป็นวดัที่สวยงามที่อยู่กลางหบุเขา 99ยอด ของ

เทือกเขาฮลัลาซาน ซึ่งสายมตูอ้งหา้มพลาดเพราะวดัแห่งนีต้อ้งมาขอพรเรื่องเงินทอง 

และความก้าวหนา้ในเรื่องหนา้ที่การงาน วดันีถ้กูขึน้ทะเบียนเเป็นวดัเก่าแก่และ

ศกัดิส์ิทธ์ิมากแห่งนึงในเกาหลี อีกทัง้ยงัมีตน้กาํเนิดน ํา้แร่ศกัดิส์ิทธ์ิที่คนสมยัก่อนใชดื้

มกินเพื่อเป็นสิริมงคลใหต้นเองอีกดว้ย 

พาท่านเขา้ชมและเลือกซือ้ชดุเครื่องนอนเพื่อสขุภาพอนัดบัหนึ่งของประเทศเกาหลีใต ้

Sesa Livingที่ใชเ้สน้ใยในการถักทอถึง 15400 เสน้ กันไรฝุ่ นได1้00% มีการใชห้ยก

ในการทาํเสน้ใย จึงมีคณุสมบติัในเรื่องของการบาํบดัขณะนอนหลบั ซึ่งเนือ้ผา้จะมี

สมัผสัที่นุ่ม ลื่น ไม่มีเสียงดงัเมื่อขยบัตวั และยงัปรบัอณุหภมูิที่คงที่ใหร้่างกายขณะ

นอนหลบัพกัผ่อนอีกดว้ย และโชวรู์มแห่งนีส้ามารถคืนภาษีใหก้ับนกัท่องเที่ยวอีกดว้ย  

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือที่นกัท่องเที่ยวเรียกกันว่า "ร้านละลายเงินวอน" ที่นี่มีขนม ของฝาก ของ

พืน้เมืองเกาหลีที่ขึน้ชื่อ ใครๆมาตอ้งมีติดไมติ้ดมือกลบัไป อาทิเช่น ขนมชื่อดงัต่างๆ 

ชอ้คโกแลตหลายหลายรสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใชใ้น

ครวัเรือน เช่น กระทะ ตะเกียบ ถ้วยขา้ว ซอสปรุงรส วุน้เสน้ รวมถึงของฝากของที่

ระลึกมีใหท้่านไดเ้ลือกซือ้มากมาย เหมือนเอาเงินวอนมากละลายกันอย่าง

เพลิดเพลินและไม่ตอ้งกลวัว่าจะใส่กระเป๋าไม่พอ เพราะที่นี่พรอ้มบริการบรรจกุล่อง

ตามเง่ือนไขของรา้นดว้ย 

วนัท่ีสามของการเดินทางวดัชอนวงัซา - ศนูยแ์สดงชดุเครือ่งนอน SESA LIVING - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ละลายเงินวอน – 

 ชายหาดอีโฮเทอู  - รา้นค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปป้ิงในดาวน์ทาวน์  
 



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

เมนนูีถ้กูปากคนไทยแน่นอน เพราะซอสแดงหรือน ํา้ซุปจะมีรสชาติที่เขม้ขน้ เผ็ด

เล็กนอ้ย และซึมเขา้สู่เนือ้หม ูที่เป็นส่วนซี่โคง ที่ตุ๋นจนนุ่ม ละมนุลิน้มากๆ เสิรฟคู่

กับขา้วสวยรอ้นๆ และเครื่องต่างๆ เช่น กิมจิ สาหร่าย หวัไชเทา้ หรือ ผกัตามฤดกูาล  

 

พาท่านท่องเที่ยวชายหาดขึน้ชื่อบนเกาะเชจ ู"อีโฮเทอู"นอกจากความสวยงามของทอ้ง

ทะเล คาเฟ่น่ารกัๆต่างๆแลว้ ยงัมีสญัลกัษณ์ที่มองลงมาจากเครื่องบินจะเห็นทนัทีที่ถึง

เกาะเชจ ูนั่นก็คือประภาคารรูปมา้สีขาว และสีแดง มา้ถือว่าเป็นสตัวป์ระจาํเกาะเชจ ู

และใครๆที่มาเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปและเชคอินกันที่นี่เสมอ 

 

 

พาท่านชอ้ปป้ีง

สินค้าปลอดภาษี 
LOTTE DUTY 

FREEเครื่องสาํอางค์

เกาหลีและต่างประเทศ สินคา้แบรนดเ์นม ราคาถกู  

จากนัน้พาทกุท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปป้ิงในตัวเมืองแห่งเกาะเชจูมีโซนใตดิ้น และโซนวอคกิง้สตรีท ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวม

สินคา้ยอดฮิต ติดเทรนด ์ไม่ว่าจะเป็นแบรนดท์อ้งถ่ินเกาหลี แบรนดส์ปอรต์กีฬาดงัๆ ทัง้แฟชั่นเสือ้ผา้ หมวก กระเป๋า รองเทา้ 

เครื่องสาํอางค ์และยงัมีสตรีทฟูด้ ขนม คาเฟ่ต่างๆอีกดว้ย 

ถึงเวลาอนัสมควรพาทกุท่านเดินทางกลบัประเทศไทย โดยมีเจา้หนา้คอยดแูลขัน้ตอนการเชคอิน ตั๋วเครื่องบิน และอาํนวย

ความสะดวก เพื่อส่งทกุท่านกลบัดว้ยความสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 

21:45 -01:25นาํท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ 7C2243 ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ  

 

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

  

 

 

 



 

เนื่องจากทางแลนดเ์กาหลี ไดร้บัแจง้เตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใต ้และจากสายการบิน เรื่องผูแ้อบ
แฝงมาเป็นนกัท่องเที่ยว แต่ไปดว้ยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปทาํงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้โปรแกรม JEJU ทางแลนดเ์กาหลี
จาํเป็นตอ้งเก็บค่าประกันเพื่อใหล้กูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ เป็นจาํนวนเงิน ( 10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูคา้เป็น
นกัท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพรอ้มกรุ๊ปและกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมที่กาํหนด สามารถขอรบัเงินประกันนีคื้นเต็ม

จาํนวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลกูคา้ปฎิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  

 (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกันกรณีลกุคา้ไม่ผ่านกองตรวจคนเขา้เมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้  

หากท่านถกูเจา้หนา้ที่ตม.เกาหลี กักตวัไม่ใหเ้ดินทางเขา้ประเทศ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในระหว่างถกูกักตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย
ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้าํระเองทัง้หมด  

 

อตัราค่าบริการ 

พีเรยีตเดินทาง  
ราคาโปรโมชัน่  
(จ านวนจ ากดั) 

ราคาปกติ  พกัเด่ียวเพ่ิม  

กรกฎาคม :7-10, 8-11, 9-12, 10-13, 16-19, 17-20,  
18-21, 19-22 

12,999 15,999 

4,000.- 

กรกฎาคม :11-14, 15-18, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 26-29,  
29-1ส.ค., 31-3ส.ค. 
สิงหาคม :1-4, 2-5, 7-10, 8-11, 14-17, 15-18, 16-19, 21-24, 22-25, 23-26, 
28-31, 29-1ก.ย., 30-2ก.ย. 
กันยายน :4-7, 5-8, 6-9, 11-14, 12-15, 13-16, 18-21, 19-22, 20-23 

13,999 16,999 

กรกฎาคม :25-28, 30-2ส.ค. 
สิงหาคม :3-6, 4-7, 5-8, 6-9, 9-12, 12-15, 13-16, 17-20,  
18-21, 19-22, 20-23, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30, 31-3 ก.ย. 
กันยายน :1-4, 2-5, 3-6, 7-10, 8-11, 9-12, 10-13, 14-17, 15-18, 16-19,  
17-20, 21-24, 22-25, 23-26 

14,999 17,999 

สิงหาคม :10-13 15,999 18,999 

กรกฎาคม :14-17, 28-31 16,999 19,999 

กรกฎาคม :12-15, 27-30 
สิงหาคม :11-14 

17,999 20,999 

กรกฎาคม :13-16 18,999 21,999 

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



ขอ้กาํหนดและเง่ือนไข  

1. การส ารองที่น่ัง 

 สามารถจองดว้ยตนเองผ่านระบบ โดยเลือกวนัเดินทาง จาํนวนผูเ้ดินทาง ประเภทหอ้งพกัใหถ้กูตอ้ง  

 หลงัจากนัน้เจา้หนา้ที่จะส่ง Invoice ใหท้่าน หากไม่มีการชาํระตามดิวเดท การจองจะถกูยกเลิกอติัโนมติั และเมื่อจองใหม่
ไม่มีที่นั่ง หรือราคาปรบัขึน้ จะไม่สามารถใชข้อ้มลูการจองเดิมได้  

 การมดัจาํ ชาํระที่นั่งละ 5,000 บาท และชาํระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรือตามดีลเดทของ Invoice 

 กรณีราคาโปรโมชั่นพิเศษ จองก่อนเดินทางตํ่ากว่า 15 วนั ช่วงเทศกาล หยดุยาว ตอ้งชาํระเต็มจาํนวนเท่านัน้  
 หากไม่ชาํระส่วนที่เหลือตามกาํหนด ที่นั่งจะถกูยกเลิก และไม่สามารถขอรีฟันเงินมดัจาํคืนไดท้กุกรณี  

 หลงัจากชาํระเงิน มดัจาํ/ชาํระเต็มจาํนวน ท่านตอ้งกรอกขอ้มลูผูเ้ดินทางเป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอรต์ดว้ย
ตนเองใหถ้กูตอ้ง หากระบบออกตั๋วแลว้ การแก้ไขจะมีค่าใชจ้่ายจากสายการบิน  

 การเดินทางเขา้เกาหลี หากไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ไม่สามารถรีฟันไดท้กุกรณี  

 ราคานีส้าํหรบัพาสปอรต์ไทยเท่านัน้ หากเป็นต่างชาติมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 3000 บาท และตอ้งทาํตามเง่ือนไขการเขา้ประเทศ
เกาหลีใต ้

2. การยกเลิกการเดินทาง  

 ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้100% ของยอดที่ชาํระแลว้  

 ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกว่า 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้50% ของยอดที่ชาํระแลว้  

 ยกเลิกการจองนอ้ยกว่า 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้ 
 ยกเลิกจากเหตสุดุวิสยั เช่น ภยัธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ต่หกัค่าใชจ้่ายตามจริง ๆ  

 ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเวน้ทต่์างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ไดท้กุกรณี 

 ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนชื่อ/Refund ไดท้กุกรณี 

 

ราคานีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบใุนรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  

 ค่าภาษีสนามบิน ทกุแห่งที่มี 
 ค่าอาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ / ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าที่พกัระดบัมาตรฐาน จาํนวนคืนตามระบใุนโปรแกรม (หอ้งพกั2-3ท่าน)  

 ค่าที่พกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3ท่าน)  

 ค่ารถรบั-ส่ง และนาํเที่ยวตามรายการ / ค่าน ํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง นาํท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัรไ์ม่บินขึน้ไป

พรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 

 ค่าประกันอบุติัเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1 ,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

 
 
 



ราคานีไ้ม่รวม 

 

 ค่าธรรมเนียมทิปคนขบัรถและมคัคเุทศก์ทอ้งถ่ิน 1,000 บาท หรือ 35,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป  

 ค่าวีซ่าสาํหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว (ผูเ้ดินทางตอ้งยื่นดว้ยตนเองเท่านัน้)  

 ค่าน ํา้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกินจากสายการบินกาํหนด (15-20กก) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง , ค่ามินิบารโ์รงแรม , ค่าซกัรีด, ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือรายการทวัร์ 
 ค่ารถ ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่กาํหนดเท่านัน้ หากขึน้ไม่ทนัตอ้งรบัผิดชอบค่าเดินทางตาม

คณะดว้ยตนเอง) 

 ค่าอาหารตามหลกัศาสนาที่นอกเหนือรายการทวัร ์(ลกูคา้ตอ้งเตรียมมาเอง) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)  

 ค่าปรบั หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง  

 

1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 หากผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหลี ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี 

 เพื่อเป็นการคดักรองตามคาํขอความร่วมมือจากแลนดเ์กาหลี ที่ถกูตกัเตือนจากกองตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใตเ้รื่อง
ผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัท่องเที่ยว แต่ไดห้ลบหนีไปดว้ยจดุประสงคอ่ื์น เช่นไปทาํงาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการ
สุ่มตรวจและเก็บเงินประกันการเดินทางว่าผูเ้ดินทางตอ้งไปท่องเที่ยวพรอ้มคณะและเดินทางกลบัประเทศไทยพรอ้ม
คณะเท่านัน้ เป็นจาํนวนเงิน 10,000 บาท หรือ 300,000 วอน หากผูเ้ดินทางไป-กลบัถกูตอ้งตามเง่ือนไข จะไดร้บัเงิน
ประกันคืนเต็มจาํนวนทนัที แต่หากผูเ้ดินทางผิดต่อเง่ือนไข หรือไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทย -เกาหลี จะถกู
ริบเงินประกันเต็มจาํนวน ไม่สามารถเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี  

 หากผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต ้บริษัทไม่มีอาํนาจใดๆ หรือส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ผูเ้ดินทางตอ้ง
จดัการเอกสารส่วนตวั เที่ยวบิน และค่าใชจ้่ายต่างๆที่เกิดขึน้เองทัง้หมด  

2. หมายเหตุ 
กรุณาอ่านและท าความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนท าการจองทุกคร้ัง  

 

1. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกว่า 6 เดือนทาํใหไ้ม่สามารถ
เดินทางได ้อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทและไม่สามารถ Refund ค่าทวัรไ์ด)้ 

2. การเดินทางตอ้งมีผูเ้ดินทาง ขัน้ตํ่า 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) หากจาํนวนไม่ครบจะถกูยกเลิก และแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 
5 วนั สามารถ Refundไดเ้ต็มจาํนวน หากเป็น กรุปส่วนตวั 4-8 ท่าน ราคาเริ่มตน้ จะเป็นสาํหรบั 8 ท่าน หากจาํนวนนกัท่อง
นอ้ยลงจะตอ้งมีค่า Extra Charge 

3. บริษัทมีสิทธ์ิในการ ปรบัเปลี่ยนเที่ยวบิน เสน้ทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว ไดต้ามความเหมาะสม 
โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  



5. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตทุี่เกิดจาก ความ
ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเองี  

7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไม่ว่าจากเหตใุดๆ ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงวนั/ชื่อ หรือยกเลิกคืนเงินได้  

8. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล ภยัธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 
หรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

9. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท หากไม่มั่นใจ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ก่อนเพื่อ
ยืนยนัเวลา และการเปลี่ยนแปลงจากเหตสุดุวิสยัดงัขอ้ดา้นบน ก็อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ เช่นกัน ไม่
สามารถนาํมาเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

10. ขอสงวนสิทธ์ิหอ้งพกัสาํหรบัผูท้ี่ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือใหผู้อ่ื้นใชส้ิทธ์ิแทนไดท้กุกรณี 

11. หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ่งบริษัทไม่สามารถการนัตี ทาํไดเ้พียงรีเควสใหไ้ดเ้ท่านัน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
ทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัการให้ 

12. มคัคเุทศก์ พนกังาน หวัหนา้ทวัร ์ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัททัง้สิน้ เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อาํนาจของบริษัทฯกาํกับเท่านัน้ 

13. ทางคณะทวัรไ์ม่มีอาํนาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเขา้เมือง และทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางจากสนามบินหลงั
เวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธ์ิในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าชา้ในการผ่าน
ด่านตรวจคนเขา้เมือง ตอ้งรบัผิดชอบการเดินทางตามมารวมกับคณะดว้ยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกรอ้งค่าใชจ้่าย หรือ
รีฟันค่าทวัร/์ค่าอาหารที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมกับทางทวัรท์กุกรณี 

14. หากท่านมีความประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์่องเที่ยว ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบั 5,000 บาทต่อวนั เพื่อรกัษา
ตั๋วขากลบั มิเช่นนัน้ถือว่าท่านสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางทนัที และไม่สามารถเรียกรอ้งคืนไดภ้ายหลงั 

15. ถ้าลกูคา้มีความประสงคไ์ม่เขา้รา้นคา้ตามที่โปรแกรมกาํหนด ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบัรา้นละ 3,000 บาท เพื่อความ
เป็นระบบ และถกูตอ้งตามเง่ือนไขท่องเที่ยวที่ท่านไดซ้ือ้มา  

 

เม่ือท่านตกลงจองช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยินยอม  

และยอมรับในข้อก าหนด เงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมดุ 


