
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

ไร่ชาเขยีวโอซลุล็อค – แหลมซงอัคซาน - แหลมหัวมงักร ยงมอรี - วัดซันบัง โพมนุซา - ศนูยน์ า้มนัสนเข็ม

แดง - นัง่รถไฟเที่ยว ECOLAND --หมูบ่า้นวัฒนธรรมซองอึบ  - ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง – แหลมซอพจีโก

จี - วัดชอนวังซา - ศนูยแ์สดงชดุเครื่องนอนSESA LIVING - ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ละลายเงนิวอน – ชายหาดอีโฮ

เทอ ู- รา้นคา้ปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงในดาวนท์าวน ์

 



 

 

 

จดุนดัพบแรกสนามบินสวุรรณภมูิ เป็นสนามบินนานาชาติประจ าประเทศ

ไทย เวลานดัหมาย : 23:30 เที่ยวบิน : 7C2244 

ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ เวลา : 02.25-09.55 

เที่ยวบิน : 7C2244 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6ชัว่โมง 

 

 

 

 

พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจอูินเตอรเ์นชัน่แนลแอรพ์อรต์ หลงัจากผา่นดา่น

ตรวจคนเขา้เมือง รับกระเป๋าที่สายพาน ออกมาพบกับผูน้ าทัวร์เพื่อท าการ

ยืนยันตวัตนการเขา้ร่วมทวัร ์และเตรียมตวับริเวณจดุนดัพบเพื่อออกเดินทาง

ท่องเที่ยวพรอ้มกนั 

 

 

พาท่านรับประทานเมนขูึน้ชื่อประจ าเกาะเชจ ูJeon Bok Juk หรือโจก๊หอยเป๋าฮื้อ 

(มื้อที่ 1) ที่โด่งดังแบบใครที่มาเที่ยวเชจตูอ้งลองมาลิ้มรสใหไ้ด ้และที่ส าคัญ

นอกจากความอร่อยของตัวขา้วโจ๊กที่ถกูปรงุเป็นพิเศษแลว้ ยังมีหอยเป๋าฮื้อ

จากทอ้งทะเลเกาะเชจ ูมาเป็นชิ้นพอดีค าแบบน่ารับประทานมากๆ เมนนูี้บอก

เลยว่านอกจากอร่อยแลว้ยังไดป้ระโยชน ์เพิ่มก าลงัวังชาอีกดว้ย 

 

พาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาเขียวโอซลุล็อค ขึ้นชื่อที่สดุแห่งเกาะเชจ ูO'Sulloc ซ่ึง

จะแบ่งเป็นโซนไร่ชากลางแจง้ และโซนพิพิธภัณฑท์ี่มีการจัดแสดงเรื่องราวของ

ชา รา้นคาเฟ่ และรา้นขายของฝาก ซ่ึงท่านสามารถเยี่ยมชมไดท้กุๆโซน เกาะเช

จเูป็นดินแดนที่ไดร้ับของขวัญจากธรรมชาติ ปลูกชาเขียวไดคุ้ณภาพสูง 

ผสมผสานกับนวัตกรรมสมัยใหม่ จนท าให้ชาที่นี่ส่งออกไปขายทั ่วโลก 

นกัท่องเที่ยวทั้งเกาหลีและต่างชาติมักมีจดุมุ่งหมายที่จะมาลิ้มรสความอร่อย

ของชาที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณถึ์งแหล่งผลิต โดยเฉพาะไอศรีมชาเขียว เคก้โรล เครื่องดื่มชาเขียวทั้งรอ้นและ

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      ไรช่าเขียวโอซลุล็อค – แหลมซงอคัซาน - แหลมหวัมงักร ยงมอรี - 

วดัซนับงั โพมนุซา 

 



 

เย็น รับประกนัความฟินไปตามๆกนั ส่วนใครที่เนน้การชมวิวถ่ายรปู สวยทกุมมุจนกดชตัเตอรร์ัวๆแนน่อน ไม่

ว่าจะเป็นโซนไร่ชา หรือขึน้ไปจดุชมวิวดา้นบนสดุของพิพิธภณัฑ ์ก็จะเห็นความยิ่งใหญ่อลงัการของไร่ชาที่นี่ 

พาท่านเดินทางสู่ ซองอคัซาน(SONG AK SAN) หรือที่เรียกกันว่า 

“แหลมซองอัคซาน” เป็นภเูขามีแหลมทอดยาวออกสู่ทอ้งทะเล พรอ้ม

ประวิติศาสตรเ์กี่ยวกบัสงครามในสมยัอดีต ที่มีการใหช้าวบา้นเกาะเช

จมูาเจาะอโุมงคเ์พื่อเก็บยทุโธปกรณ์ต่างๆ ปัจจบุันยังเป็นอโุมงค์บา้ง 

บางอันก็ถล่มลงมาแลว้ แต่ดว้ยความสวยงามของบริเวณนี้ จึงถกู

เลือกใหเ้ป็นฉากถ่ายท าซีรียส์ดุฮิตที่ดงัทัว่โลก “แดจงักึม” นัน่เอง เมื่อ

มาเที่ยวที่นี่แนะน าใหล้งไปถ่ายรปูบริเวณท่าเรือที่มีหินรปูทรงแปลก

ตา และชายหาดหินทรายที่มีสีด าสนิท จนหลายคนเรียกทะเลบริเวณนี้ว่า ทะเลสีด า และที่พลาดไม่ไดต้อ้งไป

อดุหนนุ อาหารทะเลที่งมขึน้มาสดๆ อาทิ หอยเป๋าฮื้อ ปลิงทะเล โดยชาวบา้นกลุ่มหญิงประดาน า้ หรือ แฮนยอ 

ถัาโชคดีก็อาจจะไดเ้ห็นการด าทะเลของป้าๆบริเวณนัน้ดว้ย 

พาท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ แหลมหัวมงักร ยงมอรี  ที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเกาะเชจู ก็คือแหลมโขดหินที่มีลวดลายเป็นแนวยาว

สลับซับซอ้นกัน แบบสวยงาม ไม่เหมือนใคร และที่แห่งนี้ตามจินตนาการของคน

สมัยก่อนมองว่ามีความเหมือนกับมังกรที่ก าลังจะกระโจนลงน า้ทะเล จึงตั้งชื่อว่า 

"ยงมอรี" ที่แปลว่าหัวมังกรนัน่เอง และนอกจากท่านจะไดช้มความสวยของโขดหิน

แล้ว  ยังมีพิพิธภัณฑ์เรือที่บอกเล่ า เรื่ องราวของ Hendrick Hamel เ ป็นชาว 

Netherlands ที่มาติดอยู่ เกาะเชจู เมื่อไดก้ลับไป จึงไดเ้ขียนหนังสือบันทึกความ

ประทบัใจที่มีของเกาะเชจนูัน่เอง 

จากนั้นพาท่านแวะเยี่ยมชม และนมัสการพระใหญ่ ณ วดัซนับังโพมนุซา วัด

แห่งนี้ตัง้อยู่บนเขาซันบังหันหนา้ออกสู่ทะเล ภายในวัดประดิษฐานพระพทุธรปู

องค์ใหญ่สีทองถือถว้ยโอสถ ผูค้นนิยมมาขอพรเรื่องของสขุภาพ และความ

ร ่ารวยเงินทอง โดยนิยมท าบุญดว้ยการถวายขา้วสาร เทียน พรอ้มทั้งการ

หมนุระฆังทองค ารอบฐานองค์พระเพื่อความเป็นศิริมงคลอีกดว้ย ซ่ึงมีความ

ศักดิ์สิทธ์ิและเป็นที่เล่ือมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจมูายาวนาน นอกจากนัน้รปู

ป้ันพระแม่กวนอิมซ่ึงหันหนา้ออกสู่ทะเล ยังเป็นอีกหนึ่งศรัทธาของผูท้ี่นบัถือ นิยมน าน า้บริสทุธม์าถวาย เพื่อ

ความอดุมสมบูรณ์ของชีวิต ไม่ใช่แค่ชาวพุทธเท่านั้นที่นิยมมาเยี่ยมชมที่วัดแห่งนี้ เพราะความสงบ และวิว

ทิวทัศนท์ี่สวยงาม มองเห็นทอ้งทะเลแบบพาโนราม่า จึงกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ตอ้งมาเยือนสักครั้งเมื่อมา

เที่ยวเกาะเชจ ู



 

พรอ้มเสริฟดว้ยเมน ูเทจี ยังนยอม คัลบี้ (มื้อที่ 2) อาหารเกาหลีแบบป้ิงย่างที่มี

ชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการน าเนื้อหมสู่วนซ่ีโครงมาหมักกับเครื่องปรงุจนเนื้อนุ่ม 

เสิรฟ์ใหท้่านไดย้่างสดๆ รอ้นๆ ร่วมรับประทานดว้ยกนั วิธีการทานใหไ้ดอ้รรสรส 

ตอ้งตดัหมเูป็นชิ้นๆ น าผกัสด กระเทียม กิมจิ และเครื่องเคียงตา่งๆ มาห่อรวมกนั 

รับประทานค าโตๆแบบสไตลค์นเกาหลี หรือทานกับขา้วสวยรอ้นๆที่เรามีเสิรฟให้

ไมอ่ั้นก็ไดเ้ชน่กนั 

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

 

 

 

รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3) เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบับเกาหลี ใหท้่านเลือกรับประทานใน

หอ้งอาหารที่ สะอาด บรรยากาศดี พรอ้มออกเดินทางท่องเที่ยวตอ่ 

จากนั้นพาท่านไปรูจ้ักกับ สมนุไพรที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต ้Red Pine 

Oil หรือ น ้ามนัสนเข็มแดง ตามต าหรับยาโบราณสมัยราชวงศ์โชซอน ที่ถกู

บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันได ้น ามาสกัดด้วยวิธีที่ทันสมัยดึง

สรรพคณุที่ดีที่สดุออกมาในรปูแบบที่ทานไดง้่าย และบ ารงุสขุภาพไดด้ีที่สดุ 

น า้มนัสนเข็มแดงมีสรรพคณุชว่ยในการท าความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียร์

หลอดเลือดที่อดุตนั ลดคลอเลสเตอรอล ความดัน เบาหวาน ป้องกันเสน้เลือด ตีบ แตก ตนั อีกทั้งยังช่วยให้

การผอ่นคลาย หลบัสนทิมากขึน้ ผิวพรรณดมูีสขุภาพดี รับประทานเป็นประจ า ร่างกายแข็งแรงขึน้ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีสามของการเดินทาง      ศนูย์น ้ามันสนเข็มแดง - นั่งรถไฟเท่ียว ECOLAND - หมู่บ้าน

วฒันธรรมซองอึบ  -  ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง – แหลมซอพจีโกจี 
 



 

พาท่านนัง่รถไฟ ECOLAND เท่ียวชมธรรมชาติ สดูอากาศบริสทุธ์ิ และร่วมกิจกรรมตามสถานีต่างๆ ดา้น

ในถกูสรา้งอยู่ท่ามกลางผืนป่าขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็นหลายหลากโซน ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาป ที่สามารถเดินชม

วิวบนสะพานไม ้แต่ละฤดจูะมีดอกไม ้และพันธุ์ไมต้่างๆออกสลับกันใหท้่านไดม้าเชคอินกันไดต้ลอดทั้งปีเลย 

เดือนธ.ค. - ม.ค. ฤดหูนาวจัด หิมะตก และดอกคามิลเลียบาน เดือนก.พ.-เม.ย ทุ่งดอกยแูชกต และมีซากรุะ

บานตอนปลายเดือนมีนา เดือนพ.ค-ก.ค. ชมทิวลิป ดอกไฮเดรนเยีย และลาเวนเดอร์ เดือนส.ค.-ก.ย. ดอก

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

พาท่านรับประทานเมนทูอ้งถ่ินประจ าเกาะเชจ ูชอ้ป-จกั-ปยอ-กกุ คือตม้ซปุซ่ีโครง

หม ู(มื้อที่4)สมัยก่อนเกาะเชจเูลี้ยงหมแูทบจะทกุครัวเรือน ซ่ีโครงของหมจูะถกู

น ามาท าซปุ ดว้ยน า้้ซปุที่ไม่เหมือนใคร เพราะจะเป็นซปุขน้เหนียวเล็กนอ้ย เพราะ

สตูรเฉพาะที่จะใส่ขา้วเมมิลลงไปดว้ย จึงมีรสชาติที่เขม้ขน้ เนื้อหมจูะนุ่ม ร่อนจาก

กระดกู ละมนุมากๆ เสริฟท่านพรอ้มขา้วสวย และเครื่องเคียงตามฤดกูาล 

จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB 

FOLK VILLAGE) เป็นหมู่บา้นโบราณอายมุากกว่า 300 ปี ที่ยังมีผูค้น

อาศัยอยู่จริง เมื่อไปถึงจะมีชาวบา้นมาตอ้นรับและพาเราเดินชมวิถีชีวิต

ต่างๆ ในหมู่บ้าน พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวของคนที่นี่ ให้ฟังแบบ

สนกุสนาน เราจะไดร้ ูจ้ักรปูป้ันเทพพระเจา้ ทอลฮารบุัง ที่มีอยู่ทัว่เกาะ 

บา้นที่สรา้งจากกอ้นหินทั้งหลัง แหล่งน า้จืดที่หายากมาก อาชีพหลัก

ของชาวเกาะ ความไม่เท่าเทียมของหญิงชายในอดีต สัตว์เลี้ยงประจ า

เกาะ ไหหรือโอ่งโบราณที่ไดม้ีไวห้มักกิมจิ เหมือนที่อื่นๆ และที่พลาดไม่ได ้

สินคา้ Otop ของหมูบ่า้นที่มีมาชา้นาน เป็นที่เลื่องชื่อว่ามาเกาะเชจตูอ้งมา

ชิม และชอ้ปสักครั้ง นัน่ก็คือผลิตภัณฑแ์คลเซียมธรรมชาติจากกระดกูมา้ และน า้หมักเบอรร์ี่ป่า แบล็คราสเบอ

รี่ หรือที่เรียกนัว่า Omija (โอมิจา) ถา้ไดด้ื่มจะสดชื่นมากๆ 

จากนั้นน าท่ านชม ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง (SEONGSAN 

ILCHULBONG ) หรือที่ถูกขนานนามว่า  “Sunrise Peak” มีอายุกว่า 

5000 ปี ที่นีเ่ป็นจดุชมพระอาทิตยข์ึ้นที่สวยที่สดุ จึงเป็นสถานที่โด่งดังที่

ผูค้นมาขอพรและชมพระอาทิตยข์ึน้ ป็นสถานที่ที่นกัท่องเที่ยวจากทัว่ทกุ

มมุโลกอยากมาสัมผัส จึงถกูยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่

ทางธรรมชาติ ภเูขาไฟลกูนี้สงบลงเป็นที่เรียบรอ้ย แต่ทิ้งความสมบรูณ์

และสวยงามเอาไว้ โดยรปูทรงที่กลมขนาดใหญ่เส้นผ่านศนูย์กลาง

ประมาณ 600 เมตร มีรอยหยักมองแลว้ลักษณะเหมือนทรงมงกฏุเลย และเป็นการเชื่อมโยงกับเกาะเชจแูบบ

ธรรมชาติ ดว้ยธารลาวา ปัจจบุันจึงสามารถไปเที่ยวจดุนีด้ว้ยรถยนต ์และใครที่อยากไดบ้รรยากาศปากปล่อง

ภเูขาไฟ พรอ้มชมวิวทิวทศันท์ี่สวยงาม ตอ้งเอาชนะใจตวัเองดว้ยการเดินขึน้ไปพิชิตถึงยอดปากปล่อง ความสงู

จากระดบัน า้ทะเล 182 เมตรเท่านัน้ 



 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่แหลมซอฟจีโกจี หนึ่งสถานที่เที่ยวยอดฮิตบน

เกาะเชจ ูที่มีความสวยงามจนเป็นจดุที่ซีรีย์เกาหลีนิยมมาถ่ายท ามาก

ที่สดุ กิจกรรมนา่สนใจของจดุนี้มีเยอะมาก เชน่การเดินไปเยี่ยมชมปลาย

สดุของแหลมที่จะมีประภาคารสีขาวตัง้เดน่สวยงาม มีโขดหินคู่ที่เรียกกัน

ว่า หินตาหินยาย ระว่างทางก็จะมีบา้นหลังนึงที่สมัยอดีตเคยเป็ยโบสถ์

เก่า ปัจจบุันถกูปรับเปลี่ยนเป็นความนา่รักใหผู้ค้นมาถ่ายรปูกนั เสน้ทาง

เดินโคง้ซา้ยโคง้ขวา สวยงามมาก และอีกกิจกรรมเด็ดคือตอ้งมาชิม

ปลาหมึกสดที่ชาวบา้นเอาไปตากลมจนแหง้ และน ามาย่างบนหินภเูขาไฟ

นัน่เอง กลิ่นจะหอม และรสชาติหวาน อร่อย สดมากๆ ถือเป็นของกิน

ที่มาแลว้ไมก่ินถือว่าไมถึ่งเลยทีเดียว 

พาท่านลิ้มรสเมนพูิเศษ ซปุไก่ทะเลสวรรค์ (มื้อที่ 5) ที่ผสมผสานความเป็นทอ้งทะเล

ของเกาะเชจ ูเขา้กับเรื่องสขุภาพที่แข็งแรงนัน่ก็คือซปุไก่นัน่เอง เมนนูี้จึงเปรียบดังเมนู

จากสวรรค์เลยทีเดียว ส่วนประกอบหลักๆ จะเป็นไก่ที่ตม้ดว้ยสมนุไพรจนเป่ือย และ

เพิ่มซีฟู้ดตามฤดกูาลเขา้ไป ท าใหน้ า้ซปุอร่อย หวาน กลมกล่อมไม่เหมือนใคร เสิรฟ

ท่านพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครื่องเคียงตา่งๆ เชน่กิมจิ สาหร่าย หัวไชเทา้ 

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

 

 

 

รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 6) เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบับเกาหลี ใหท้่านเลือกรับประทานใน

หอ้งอาหารที่ สะอาด บรรยากาศดี พรอ้มออกเดินทางท่องเที่ยวตอ่ 

พาท่านเขา้ในชมวดัป่า "ชอนวงัซา" เป็นวัดที่สวยงาม

ที่อยู่กลางหบุเขา 99ยอด ของเทือกเขาฮัลลาซาน ซ่ึง

สายมตูอ้งหา้ม พลาดเพราะวัดแห่งนี้ตอ้งมาขอพรเรื่อง

เงินทอง และความกา้วหนา้ในเรื่องหนา้ที่การงาน วัดนี้

ถกูขึ้นทะเบียนเเป็นวัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธ์ิมากแห่งนึงใน

เกาหลี อีกทั้ง ยังมีต้นก า เนิดน ้าแร่ศักดิ์ สิท ธ์ิที่ คน

สมยัก่อนใชด้ืมกินเพื่อเป็นสิริมงคลใหต้นเองอีกดว้ย 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง      วดัชอนวงัซา - ศนูยแ์สดงชดุเครื่องนอนSESA LIVING - ซปุเปอรม์าร์

เก็ต ละลายเงินวอน –  ชายหาดอีโฮเทอ ู- รา้นคา้ปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงในดาวน์

ทาวน ์

 



 

พาท่านเขา้ชมและเลือกซ้ือชดุเครื่องนอนเพื่อสขุภาพอันดับหนึ่งของประเทศ

เกาหลีใต ้Sesa Living ที่ใชเ้สน้ใยในการถักทอถึง 15400 เสน้ กันไรฝุ่นได้

100% มีการใชห้ยกในการท าเสน้ใย จึงมีคณุสมบัติในเรื่องของการบ าบัด

ขณะนอนหลับ ซ่ึงเนื้อผา้จะมีสัมผัสที่นุ่ม ลื่น ไม่มีเสียงดังเมื่อขยับตวั และยัง

ปรับอณุหภมูิที่คงที่ใหร้่างกายขณะนอนหลับพักผ่อนอีกดว้ย และโชวร์มูแห่ง

นีส้ามารถคืนภาษีใหก้บันกัท่องเที่ยวอีกดว้ย 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือที่นกัท่องเที่ยวเรียกกันว่า "รา้นละลายเงินวอน" ที่นี่มีขนม ของ

ฝาก ของพื้นเมืองเกาหลีที่ขึ้นชื่อ ใครๆมาตอ้งมีติดไมต้ิดมือกลับไป อาทิเชน่ 

ขนมชื่อดงัตา่งๆ ชอ้คโกแลตหลายหลายรสชาติ สาหร่ายนานาชนดิ รามยอน 

กิมจิ รวมไปถึงของใชใ้นครัวเรือน เชน่ กระทะ ตะเกียบ ถว้ยขา้ว ซอสปรงุรส 

ว ุน้เสน้ รวมถึงของฝากของที่ระลึกมีใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย เหมือนเอา

เงินวอนมากละลายกันอย่างเพลิดเพลินและไม่ตอ้งกลัวว่าจะใส่กระเป๋าไม่พอ 

เพราะที่นีพ่รอ้มบริการบรรจกุล่องตามเงือ่นไขของรา้นดว้ย 

พาท่านรับประทานเมน ูแม-อนุ-ทแวจี-คัลบี้-จิม หรือ ซีโครงหมตู ุน๋ซอสแดง 

(มื้อที่ 7) เมนนูี้ถกูปากคนไทยแน่นอน เพราะซอสแดงหรือน า้ซปุจะมีรสชาติที่

เขม้ขน้ เผ็ดเล็กนอ้ย และซึมเขา้สู่เนื้อหม ูที่เป็นส่วนซ่ีโคง ที่ต ุน๋จนนุ่ม ละมนุลิ้น

มากๆ เสิรฟคู่กับขา้วสวยรอ้นๆ และเครื่องต่างๆ เช่น กิมจิ สาหร่าย หัวไช

เทา้ หรือ ผกัตามฤดกูาล 

พาท่านท่องเที่ยวชายหาดขึ้นชื่อบนเกาะเชจู "อีโฮเทอ"ู นอกจากความ

สวยงามของทอ้งทะเล คาเฟ่น่ารักๆต่างๆแลว้ ยังมีสัญลักษณ์ที่มองลงมา

จากเครื่องบินจะเห็นทันทีที่ถึงเกาะเชจ ูนัน่ก็คือประภาคารรปูมา้สีขาว และสี

แดง มา้ถือว่าเป็นสัตว์ประจ าเกาะเชจ ูและใครๆที่มาเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรปู

และเชคอินกนัที่นีเ่สมอ 

พาท่านชอ้ปป้ีงสนิคา้ปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE เครื่องส าอางคเ์กาหลีและตา่งประเทศ สินคา้แบรนด์

เนม ราคาถกู 



 

จากนัน้พาทกุท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงในตวัเมืองแห่งเกาะเชจ ูมีโซนใตด้ิน และโซนวอคกิ้งสตรีท ซ่ึงถือว่า

เป็นแหล่งรวมสินคา้ยอดฮิต ติดเทรนด ์ไม่ว่าจะเป็นแบรนดท์อ้งถ่ินเกาหลี แบรนดส์ปอรต์กีฬาดังๆ ทั้งแฟชัน่

เสื้อผา้ หมวก กระเป๋า รองเทา้ เครื่องส าอางค ์และยังมีสตรีทฟู้ด ขนม คาเฟ่ตา่งๆอีกดว้ย  

ถึงเวลาอันสมควรพาทกุท่านเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเจา้หนา้คอยดแูลขัน้ตอนการเชคอิน ตัว๋เครื่องบิน 

และอ านวยความสะดวก เพื่อส่งทกุท่านกลบัดว้ยความสวัสดิภาพ และความประทบัใจ 

21:45  - 01:25   น าท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ 7C2243 ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวัสดิ

ภาพ 
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อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ราคา

โปรโมชัน่ 

(จ านวน

จ ากดั) 

ราคาปกติ 
พกัเด่ียว

เพ่ิม 

กรกฎาคม :7-10, 8-11, 9-12, 10-13, 16-19, 17-

20,  

18-21, 19-22 

12,999 15,999 

4,000.- 

กรกฎาคม : 20-23 13,499 16,499 

กรกฎาคม :11-14, 15-18, 21-24, 22-25, 23-26, 

24-27, 26-29,  

29-1ส.ค., 31-3 ส.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-

2 ก.ย. 

กนัยายน : 4-7, 5-8, 6-9, 11-14, 12-15, 13-16, 18-

21, 19-22, 20-23 

13,999 16,999 

กรกฎาคม: 30-2 ส.ค. 

สิงหาคม :  3-6 ,6-9 ,9-13 ,13-16 ,17-20 ,20-

23 ,24-27 ,27-30 ,31-3 ก.ย. 

กนัยายน : 3-6, 7-10, 10-13, 14-17 ,17-20 ,21-

24 

14,499 17,499 

กรกฎาคม : 25-28,  

สิงหาคม :   4-7, 5-8, 12-15, 18-21, 19-22, 25-28, 

26-29, 27-30 

กนัยายน :  1-4, 2-5, 8-11, 9-12, 15-18, 16-19, 

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 



 

 

เนือ่งจากทางแลนดเ์กาหลี ไดร้ับแจง้เตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใต ้และจากสาย

การบิน เรื่องผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัท่องเที่ยว แตไ่ปดว้ยวัตถปุระสงคอ์ื่น เชน่ ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย 

ดงันัน้โปรแกรม JEJU ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นตอ้งเก็บค่าประกนัเพื่อใหล้กูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ เป็น

จ านวนเงนิ (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูคา้เป็นนกัท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพรอ้ม

กรุ๊ปและกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรับเงนิประกนันี้คืนเต็มจ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอ

ความร่วมมือจากลกูคา้ปฏิบัติตามเงือ่นไขดงักล่าว 

 

 (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิประกนักรณีลกุคา้ไมผ่า่นกองตรวจคนเขา้เมือง  

หรือ กรมแรงงานทัง้ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ 

 

หากท่านถกูเจา้หนา้ที่ตม.เกาหลี กกัตวัไมใ่หเ้ดินทางเขา้ประเทศ  

ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้  าระเองทัง้หมด 

 

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข 

 

1. การส ารองท่ีนัง่ 

• สามารถจองดว้ยตนเองผา่นระบบ โดยเลือกวันเดินทาง จ านวนผูเ้ดินทาง ประเภทหอ้งพกัใหถ้กูตอ้ง 

• หลงัจากนัน้เจา้หนา้ที่จะส่ง Invoice ใหท้่าน หากไมม่ีการช าระตามดิวเดท การจองจะถกูยกเลิกอัติโนมัติ 

และเมื่อจองใหมไ่มม่ีที่นัง่ หรือราคาปรับขึน้ จะไมส่ามารถใชข้อ้มลูการจองเดิมได ้

• การมัดจ า ช าระที่นัง่ละ 5,000 บาท และช าระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน หรือตามดีล

เดทของ Invoice 

• กรณีราคาโปรโมชัน่พิเศษ จองก่อนเดินทางต า่กว่า 15 วัน ชว่งเทศกาล หยดุยาว ตอ้งช าระเต็มจ านวน

เท่านัน้  

• หากไมช่ าระส่วนที่เหลือตามก าหนด ที่นัง่จะถกูยกเลิก และไมส่ามารถขอรีฟันเงนิมดัจ าคืนไดท้กุกรณี 

• หลังจากช าระเงิน มัดจ า/ช าระเต็มจ านวน ท่านตอ้งกรอกขอ้มลูผูเ้ดินทางเป็นภาษาอังกฤษตรงตาม

หนา้พาสปอรต์ดว้ยตนเองใหถ้กูตอ้ง หากระบบออกตัว๋แลว้ การแกไ้ขจะมีค่าใชจ้่ายจากสายการบิน 

• การเดินทางเขา้เกาหลี หากไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง ไมส่ามารถรีฟันไดท้กุกรณี 

• ราคานี้ส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น หากเป็นต่างชาติมี ค่าใชจ้่ายเพิ่ม 3000 บาท และตอ้งท าตาม

เงือ่นไขการเขา้ประเทศเกาหลีใต ้

 

 

 

 

ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 5,000.-      จอยกร ุป๊ (ไม่ใชต้ัว๋เครื่อง) = 6,900.- 



 

2. การยกเลิกการเดินทาง 

• ยกเลิกการจองไมน่อ้ยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได ้100% ของยอดที่ช าระแลว้ 

• ยกเลิกการจองไมน่อ้ยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได ้50% ของยอดที่ช าระแลว้ 

• ยกเลิกการจองนอ้ยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ไมส่ามารถ Refund ได ้

• ยกเลิกจากเหตสุดุวิสัย เชน่ ภยัธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ตหั่กค่าใชจ้่ายตาม

จริง ๆ 

• ราคาโปรโมชัน่/แคมเปญ/อีเวน้ทต์า่งๆ ไมส่ามารถยกเลิก/Refund ไดท้กุกรณี 

• ชว่งเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไมส่ามารถยกเลิก/เปลี่ยนชื่อ/Refund ไดท้กุกรณี 

 

ราคานีร้วม 

• ค่าตัว๋เครื่องบิน ตามที่ระบใุนรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ 

• ค่าภาษีสนามบิน ทกุแห่งที่มี 

• ค่าอาหารทกุมื้อ ตามที่ระบใุนรายการ / ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการ 

• ค่าที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวนคืนตามระบใุนโปรแกรม (หอ้งพกั2-3ท่าน) 

• ค่าที่พกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3ท่าน) 

• ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ / ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก.  

• ค่าหัวหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในตา่งประเทศ (ขอสงวนสิทธ์ิหัวหนา้

ทวัรไ์มบ่ินขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 

• ค่าประกนัอบุัติเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคานีไ้มร่วม 

• ค่าธรรมเนยีมทิปคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 1,000 บาท หรือ 35,000 วอน ตอ่ท่านตลอดทริป 

• ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว (ผูเ้ดินทางตอ้งยื่นดว้ยตนเองเท่านัน้) 

• ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกินจากสายการบินก าหนด (15-20กก) 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่ามินิบาร์โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

นอกเหนอืรายการทวัร ์

• ค่ารถ ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่ก าหนดเท่านัน้ หากขึ้นไม่ทันตอ้งรับผิดชอบ

ค่าเดินทางตามคณะดว้ยตนเอง) 

• ค่าอาหารตามหลกัศาสนาที่นอกเหนอืรายการทวัร ์(ลกูคา้ตอ้งเตรียมมาเอง) 

• ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

• ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนยีมหากไมส่ามารถผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง 

 



 

1. การผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง 

• หากผูเ้ดินทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหลี ไมส่ามารถ Refund 

ไดท้กุกรณี 

• เพื่อเป็นการคัดกรองตามค าขอความร่วมมือจากแลนดเ์กาหลี ที่ถกูตกัเตือนจากกองตรวจคนเขา้

เมืองเกาหลีใตเ้รื่องผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัท่องเที่ยว แตไ่ดห้ลบหนไีปดว้ยจดุประสงคอ์ื่น เชน่ไปท างาน 

แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุ่มตรวจและเก็บเงินประกันการเดินทางว่าผูเ้ดินทางตอ้งไป

ท่องเที่ยวพรอ้มคณะและเดินทางกลับประเทศไทยพรอ้มคณะเท่านัน้ เป็นจ านวนเงนิ 10,000 บาท 

หรือ 300,000 วอน หากผูเ้ดินทางไป-กลับถกูตอ้งตามเงือ่นไข จะไดร้ับเงนิประกันคืนเต็มจ านวน

ทันที แต่หากผูเ้ดินทางผิดต่อเงื่อนไข หรือไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทย-เกาหลี จะถกูริบ

เงนิประกนัเต็มจ านวน ไมส่ามารถเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

• หากผูเ้ดินทางไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต ้บริษทัไมม่ีอ านาจใดๆ หรือส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ 

ผูเ้ดินทางตอ้งจดัการเอกสารส่วนตวั เที่ยวบิน และค่าใชจ้่ายตา่งๆที่เกิดขึน้เองทัง้หมด 

2. หมายเหต ุ

กรณุาอ่านและท าความเขา้ใจขอ้ตกลงดา้นลา่งโดยละเอียดกอ่นท าการจองทกุครัง้ 

 

1. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกว่า 6 เดือน
ท าใหไ้มส่ามารถเดินทางได ้อยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษทัและไมส่ามารถ Refund ค่าทวัรไ์ด)้ 

2. การเดินทางตอ้งมีผูเ้ดินทาง ขัน้ต า่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) หากจ านวนไม่ครบจะถกูยกเลิก และแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 5 วัน สามารถ Refundไดเ้ต็มจ านวน หากเป็น กรปุส่วนตวั 4-8 ท่าน ราคาเริ่มตน้ 

จะเป็นส าหรับ 8 ท่าน หากจ านวนนกัท่องนอ้ยลงจะตอ้งมีค่า Extra Charge 

3. บริษัทมีสิทธ์ิในการ ปรับเปล่ียนเที่ยวบิน เสน้ทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว ได ้
ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

4. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายให้ตัวแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการ โจรกรรม และ/หรือ เกิด

อบุัติเหตทุี่เกิดจาก ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเองี 

7. ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะทั้งขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจากเหตใุดๆ 

ไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงวัน/ชื่อ หรือยกเลิกคืนเงนิได ้

8. ทางบริษทัฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออก

เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่

นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

9. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท หากไม่มัน่ใจ กรณุาติดต่อ

เจา้หนา้ที่ก่อนเพื่อยืนยันเวลา และการเปลี่ยนแปลงจากเหตสุดุวิสัยดังขอ้ดา้นบน ก็อยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษทัฯ เชน่กนั ไมส่ามารถน ามาเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 



 

10. ขอสงวนสิทธ์ิหอ้งพกัส าหรับผูท้ี่ไมเ่ดินทาง ไมส่ามารถ Refund หรือใหผู้อ้ื่นใชสิ้ทธ์ิแทนไดท้กุกรณี 

11. หอ้งพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซ่ึงบริษัทไม่สามารถการันตี ท าไดเ้พียงรีเควส

ใหไ้ดเ้ท่านัน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัการให ้

12. มัคคเุทศก์ พนักงาน หัวหนา้ทัวร์ ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านัน้ 

13. ทางคณะทัวรไ์ม่มีอ านาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเขา้เมือง และทางคณะทัวร์จะออกเดินทาง

จากสนามบินหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัว่โมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธ์ิในการร่วม

เดินทาง หากท่านล่าชา้ในการผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ตอ้งรับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกับ

คณะดว้ยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกรอ้งค่าใชจ้่าย หรือรีฟันค่าทัวร/์ค่าอาหารที่ไม่ได ้เขา้ร่วมกับทาง

ทวัรท์กุกรณี 

14. หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัวร์ท่องเที่ยว ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รับ 5,000 

บาทต่อวัน เพื่อรักษาตัว๋ขากลับ มิเช่นนั้นถือว่าท่านสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางทันที และไม่สามารถ

เรียกรอ้งคืนไดภ้ายหลงั 

15. ถา้ลกูคา้มีความประสงค์ไม่เขา้รา้นคา้ตามที่โปรแกรมก าหนด ตอ้งยินยอมใหท้างแลนด์ปรับรา้นละ 
3,000 บาท เพื่อความเป็นระบบ และถกูตอ้งตามเงือ่นไขท่องเที่ยวที่ท่านไดซ้ื้อมา 

 

เมื่อท่านตกลงจองช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้ินยอม  

และยอมรบัในขอ้ก าหนด เง่ือนไข และขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด ุ


