
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

ไร่ชาเขียวโอซุลลอ็ค – แหลมซงอคัซาน - แหลมหวัมงักร ยงมอรี - วดัซนับงั โพมนุซา 

ศนูย์น า้มนัสนเขม็แดง - นัง่รถไฟเท่ียว ECOLAND --หมูบ้่านวฒันธรรมซองอึบ  - ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง – แหลมซอพจีโกจี 

วดัชอนวงัซา - ศนูย์แสดงชดุเคร่ืองนอนSESA LIVING - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน – ชายหาดอีโฮเทอ ู

ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิง้ในดาวน์ทาวน์ 

 

 



 

 

จดุนดัพบแรกสนามบนิสวุรรณภมู ิเป็นสนามบนินานาชาตปิระจ าประเทศไทย เวลานัด

หมาย : 23:30 เท่ียวบนิ : 7C2244 

เท่ียวบนิออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิเวลา : 02.25-09.55 เท่ียวบนิ : 

7C2244 ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 5-6ชัว่โมง 

 

 

พาท่านเดนิทางถึงสนามบินเชจูอินเตอร์เนชัน่แนลแอร์พอร์ต หลงัจากผ่านด่านตรวจคน

เข้าเมือง รับกระเป๋าท่ีสายพาน ออกมาพบกับผู้น าทัวร์เพ่ือท าการยืนยันตวัตนการเข้า

ร่วมทวัร์ และเตรียมตวับริเวณจดุนดัพบเพ่ือออกเดนิทางท่องเท่ียวพร้อมกนั 

 

 

พาท่านรับประทานเมนูขึน้ช่ือประจ าเกาะเชจ ูJeon Bok Juk หรือโจ๊กหอยเป๋าฮือ้ (มือ้ท่ี 

1) ท่ีโด่งดงัแบบใครท่ีมาเท่ียวเชจูต้องลองมาลิม้รสให้ได้ และท่ีส าคัญนอกจากความ

อร่อยของตวัข้าวโจ๊กท่ีถูกปรุงเป็นพิเศษแล้ว ยงัมีหอยเป๋าฮือ้จากท้องทะเลเกาะเชจ ูมา

เป็นชิน้พอดีค าแบบน่ารับประทานมากๆ เมนูนีบ้อกเลยว่านอกจากอร่อยแล้วยังได้

ประโยชน์ เพิม่ก าลงัวงัชาอีกด้วย 

 

พาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค  ขึน้ช่ือท่ีสุดแห่งเกาะเชจู O'Sulloc ซึ่งจะ

แบง่เป็นโซนไร่ชากลางแจ้ง และโซนพพิธิภณัฑ์ท่ีมีการจัดแสดงเร่ืองราวของชา ร้านคาเฟ่ 

และร้านขายของฝาก ซึ่งท่านสามารถเย่ียมชมได้ทุกๆโซน เกาะเชจูเป็นดินแดนท่ีได้รับ

ของขวญัจากธรรมชาต ิปลกูชาเขียวได้คณุภาพสงู ผสมผสานกบันวตักรรมสมยัใหม่ จน

ท าให้ชาท่ีน่ีส่งออกไปขายทัว่โลก นักท่องเท่ียวทัง้เกาหลีและต่างชาตมิกัมีจุดมุ่งหมายท่ี

จะมาลิม้รสความอร่อยของชาท่ีมีรสชาตเิป็นเอกลกัษณ์ถึงแหลง่ผลติ โดยเฉพาะไอศรีม

ชาเขียว เค้กโรล เคร่ืองดื่มชาเขียวทัง้ร้อนและเย็น รับประกันความฟินไปตามๆกัน สว่นใครท่ีเน้นการชมวิวถ่ายรูป สวยทุกมมุ

จนกดชัตเตอร์รัวๆแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นโซนไร่ชา หรือขึน้ไปจุดชมวิวด้านบนสดุของพพิิธภัณฑ์ ก็จะเห็นความยิ่งใหญ่อลงัการ

ของไร่ชาท่ีน่ี 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      ไร่ชาเขียวโอซุลลอ็ค – แหลมซงอคัซาน - แหลมหวัมงักร ยงมอร ี- วดัซนับงั โพมุนซา 
 



พาท่านเดินทางสู ่ซองอัคซาน(SONG AK SAN) หรือท่ีเรียกกันว่า “แหลมซองอคัซาน” เป็น

ภเูขามีแหลมทอดยาวออกสู่ท้องทะเล พร้อมประวิติศาสตร์เก่ียวกับสงครามในสมยัอดีต ท่ีมี

การให้ชาวบ้านเกาะเชจูมาเจาะอุโมงค์เพ่ือเก็บยุทโธปกรณ์ต่างๆ ปัจจุบนัยังเป็นอุโมงค์บ้าง 

บางอนัก็ถล่มลงมาแล้ว แตด้่วยความสวยงามของบริเวณนี ้จึงถูกเลือกให้เป็นฉากถ่ายท าซีรีย์

สดุฮิตท่ีดงัทัว่โลก “แดจังกึม” นั่นเอง เม่ือมาเท่ียวท่ีน่ีแนะน าให้ลงไปถ่ายรูปบริเวณท่าเรือท่ีมี

หินรูปทรงแปลกตา และชายหาดหินทรายท่ีมีสีด าสนิท จนหลายคนเรียกทะเลบริเวณนีว้่า 

ทะเลสีด า และท่ีพลาดไม่ได้ต้องไปอุดหนุน อาหารทะเลท่ีงมขึน้มาสดๆ อาทิ หอยเป๋าฮือ้ ปลิงทะเล โดยชาวบ้านกลุ่มหญิง

ประดาน า้ หรือ แฮนยอ ถาัโชคดีก็อาจจะได้เห็นการด าทะเลของป้าๆบริเวณนัน้ด้วย 

พาท่านเท่ียวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ  แหลมหัวมังกร ยงมอรี   ท่ีมีเอกลักษณ์

เฉพาะตัวของเกาะเชจู ก็คือแหลมโขดหินท่ีมีลวดลายเป็นแนวยาวสลับซับซ้อนกัน แบบ

สวยงาม ไมเ่หมือนใคร และท่ีแห่งนีต้ามจินตนาการของคนสมยัก่อนมองว่ามีความเหมือนกับ

มงักรท่ีก าลงัจะกระโจนลงน า้ทะเล จึงตัง้ช่ือวา่ "ยงมอรี" ท่ีแปลวา่หวัมงักรนัน่เอง และนอกจาก

ท่านจะได้ชมความสวยของโขดหินแล้ว ยังมีพพิิธภัณฑ์เรือท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของ Hendrick 

Hamel เป็นชาว Netherlands ท่ีมาติดอยู่เกาะเชจู เม่ือได้กลบัไป จึงได้เขียนหนังสือบนัทึก

ความประทบัใจท่ีมีของเกาะเชจนูัน่เอง 

จากนัน้พาท่านแวะเย่ียมชม และนมสัการพระใหญ่ ณ วัดซันบังโพมุนซา วดัแห่งนีต้ัง้อยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล 

ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองถือถ้วยโอสถ ผู้คนนิยมมาขอพรเร่ืองของ

สขุภาพ และความร ่ารวยเงินทอง โดยนิยมท าบุญด้วยการถวายข้าวสาร เทียน พร้อมทัง้การ

หมนุระฆงัทองค ารอบฐานองค์พระเพ่ือความเป็นศิริมงคลอีกด้วย ซึ่งมีความศกัดิส์ิทธ์ิและเป็นท่ี

เล่ือมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจมูายาวนาน นอกจากนัน้รูปปัน้พระแมก่วนอิมซึ่งหนัหน้าออกสู่

ทะเล ยงัเป็นอีกหนึ่งศรัทธาของผู้ ท่ีนับถือ นิยมน าน า้บริสทุธ์มาถวาย เพ่ือความอดุมสมบรูณ์ของชีวติ ไมใ่ช่แคช่าวพทุธเท่านัน้ท่ี

นิยมมาเย่ียมชมท่ีวดัแห่งนี ้เพราะความสงบ และวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม มองเห็นท้องทะเลแบบพาโนรามา่ จึงกลายเป็นอีกหนึ่ง

สถานท่ีท่ีต้องมาเยือนสกัครัง้เม่ือมาเท่ียวเกาะเชจู 

พร้อมเสริฟด้วยเมน ูเทจี ยงันยอม คลับี ้(มือ้ท่ี 2) อาหารเกาหลีแบบปิง้ย่างท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี 

เป็นการน าเนือ้หมสูว่นซ่ีโครงมาหมกักบัเคร่ืองปรุงจนเนือ้นุ่ม เสร์ิฟให้ท่านได้ย่างสดๆ ร้อนๆ ร่วม

รับประทานด้วยกนั วธีิการทานให้ได้อรรสรส ต้องตดัหมเูป็นชิน้ๆ น าผกัสด กระเทียม กิมจิ และ

เคร่ืองเคียงตา่งๆ มาห่อรวมกนั รับประทานค าโตๆแบบสไตล์คนเกาหลี หรือทานกบัข้าวสวยร้อนๆท่ี

เรามีเสริฟให้ไมอ่ัน้ก็ได้เช่นกนั 

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



 

รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมท่ีพัก (มือ้ท่ี 3) เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี ให้ท่านเลือกรับประทานในห้องอาหารท่ี 

สะอาด บรรยากาศดี พร้อมออกเดนิทางท่องเท่ียวตอ่ 

จากนัน้พาท่านไปรู้จักกับ สมุนไพรท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีใต้ Red Pine Oil หรือ 

น า้มันสนเข็มแดง ตามต าหรับยาโบราณสมยัราชวงศ์โชซอน ท่ีถูกบนัทึกไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ปัจจุบันได้น ามาสกัดด้วยวิธีท่ีทันสมยัดึงสรรพคณุท่ีดีท่ีสุดออกมาในรูปแบบท่ีทานได้ง่าย และ

บ ารุงสขุภาพได้ดีท่ีสดุ น า้มนัสนเข็มแดงมีสรรพคณุช่วยในการท าความสะอาดระบบหลอดเลือด 

เคลียร์หลอดเลือดท่ีอุดตนั ลดคลอเลสเตอรอล ความดนั เบาหวาน ป้องกนัเส้นเลือด ตีบ แตก ตนั 

อีกทัง้ยงัช่วยให้การผอ่นคลาย หลบัสนิทมากขึน้ ผวิพรรณดมีูสขุภาพดี รับประทานเป็นประจ า ร่างกายแขง็แรงขึน้ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาท่านน่ังรถไฟ ECOLAND เที่ยวชมธรรมชาติ สูดอากาศบริสทุธ์ิ และร่วมกิจกรรมตามสถานีต่างๆ ด้านในถูกสร้างอยู่

ท่ามกลางผืนป่าขนาดใหญ่ แบง่ออกเป็นหลายหลากโซน ไมว่่าจะเป็นทะเลสาป ท่ีสามารถเดนิชมววิบนสะพานไม้ แตล่ะฤดจูะ

มีดอกไม้ และพนัธุ์ไม้ต่างๆออกสลบักันให้ท่านได้มาเชคอินกันได้ตลอดทัง้ปีเลย เดือนธ.ค. - ม.ค. ฤดหูนาวจัด หิมะตก และ

ดอกคามลิเลียบาน เดือนก.พ.-เม.ย ทุ่งดอกยแูชกต และมีซากรุะบานตอนปลายเดือนมีนา เดือนพ.ค-ก.ค. ชมทิวลิป ดอกไฮ

เดรนเยีย และลาเวนเดอร์ เดือนส.ค.-ก.ย. ดอกSunpatein บาน ทุ่งหญ้าเขียวชอุ่ม เดือนต.ค.-พ.ย. ทุ่งหญ้าสีชมพพูิงค์มลูล่ี 

และดอกหญ้าออกแซ 

พาท่านรับประทานเมนูท้องถิ่นประจ าเกาะเชจ ูช้อป-จัก-ปยอ-กกุ คือต้มซุปซ่ีโครงหม ู(มือ้ท่ี

4)สมยัก่อนเกาะเชจเูลีย้งหมแูทบจะทุกครัวเรือน ซ่ีโครงของหมจูะถูกน ามาท าซุป ด้วยน า้้

ซุปท่ีไม่เหมือนใคร เพราะจะเป็นซุปข้นเหนียวเลก็น้อย เพราะสตูรเฉพาะท่ีจะใสข้่าวเมมิลลง

ไปด้วย จึงมีรสชาตท่ีิเข้มข้น เนือ้หมจูะนุ่ม ร่อนจากกระดกู ละมนุมากๆ เสริฟท่านพร้อมข้าว

สวย และเคร่ืองเคียงตามฤดกูาล 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง      ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง - นัง่รถไฟเท่ียว ECOLAND - -หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  -  
     ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง – แหลมซอพจีโกจี 

 



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

ปี ท่ียังมีผู้คนอาศยัอยู่จริง เม่ือไปถึงจะมีชาวบ้านมาต้อนรับและพาเราเดินชมวิถี

ชีวิตต่างๆ ในหมู่บ้าน พร้อมถ่ายทอดเร่ืองราวของคนท่ีน่ีให้ฟังแบบสนุกสนาน 

เราจะได้รู้จักรูปปัน้เทพพระเจ้า ทอลฮารุบงั ท่ีมีอยู่ทั่วเกาะ บ้านท่ีสร้างจากก้อน

หินทัง้หลงั แหลง่น า้จืดท่ีหายากมาก อาชีพหลกัของชาวเกาะ ความไม่เท่าเทียม

ของหญิงชายในอดีต สตัว์เลีย้งประจ าเกาะ ไหหรือโอ่งโบราณท่ีได้มีไว้หมกักิมจิ 

เหมือนท่ีอ่ืนๆ และท่ีพลาดไม่ได้สินค้า Otop ของหมู่บ้านท่ีมีมาช้านาน เป็นท่ี

เล่ืองช่ือว่ามาเกาะเชจูต้องมาชิม และช้อปสกัครัง้ นั่นก็คือผลิตภัณฑ์แคลเซียม

ธรรมชาติจากกระดกูม้า และน า้หมกัเบอร์ร่ีป่า แบล็คราสเบอร่ี หรือท่ีเรียกันว่า 

Omija (โอมจิา) ถ้าได้ดื่มจะสดช่ืนมากๆ 

จากนัน้น าท่านชม ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรือท่ีถูกขนานนามว่า “Sunrise Peak” มี

อายกุวา่ 5000 ปี ท่ีน่ีเป็นจดุชมพระอาทิตย์ขึน้ท่ีสวยท่ีสดุ จึงเป็นสถานท่ีโดง่ดงัท่ี

ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขึน้ ป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทกุมมุโลก

อยากมาสมัผสั จึงถกูยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ใหม่ทางธรรมชาต ิภเูขา

ไฟลกูนีส้งบลงเป็นท่ีเรียบร้อย แตท่ิง้ความสมบูรณ์และสวยงามเอาไว้ โดยรูปทรง

ท่ีกลมขนาดใหญ่เส้นผ่านศนูย์กลางประมาณ 600 เมตร มีรอยหยักมองแล้ว

ลกัษณะเหมือนทรงมงกุฏเลย และเป็นการเช่ือมโยงกบัเกาะเชจูแบบธรรมชาติ 

ด้วยธารลาวา ปัจจบุนัจึงสามารถไปเท่ียวจดุนีด้้วยรถยนต์ และใครท่ีอยากได้บรรยากาศปากปลอ่งภเูขาไฟ พร้อมชมวิวทิวทศัน์

ท่ีสวยงาม ต้องเอาชนะใจตวัเองด้วยการเดนิขึน้ไปพชิิตถึงยอดปากปลอ่ง ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 182 เมตรเท่านัน้ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่แหลมซอฟจีโกจี หนึ่งสถานท่ีเท่ียวยอดฮิตบนเกาะเช

จู ท่ีมีความสวยงามจนเป็นจุดท่ีซีรีย์เกาหลีนิยมมาถ่ายท ามากท่ีสดุ กิจกรรม

น่าสนใจของจุดนีมี้เยอะมาก เช่นการเดินไปเย่ียมชมปลายสดุของแหลมท่ีจะมี

ประภาคารสีขาวตัง้เด่นสวยงาม มีโขดหินคู่ท่ีเรียกกันว่า หินตาหินยาย ระว่าง

ทางก็จะมีบ้านหลังนึงท่ีสมัยอดีตเคยเป็ยโบสถ์เก่า ปัจจุบนัถูกปรับเปล่ียนเป็น

ความน่ารักให้ผู้คนมาถ่ายรูปกนั เส้นทางเดนิโค้งซ้ายโค้งขวา สวยงามมาก และ

อีกกิจกรรมเด็ดคือต้องมาชิมปลาหมึกสดท่ีชาวบ้านเอาไปตากลมจนแห้ง และ

น ามาย่างบนหินภูเขาไฟนั่นเอง กลิ่นจะหอม และรสชาติหวาน อร่อย สดมากๆ 

ถือเป็นของกินท่ีมาแล้วไมก่ินถือวา่ไมถ่ึงเลยทีเดียว 



พาท่านลิม้รสเมนพูเิศษ ซุปไก่ทะเลสวรรค์ (มือ้ท่ี 5) ท่ีผสมผสานความเป็นท้องทะเลของเกาะเช

จ ูเข้ากบัเร่ืองสขุภาพท่ีแขง็แรงนัน่ก็คือซุปไก่นัน่เอง เมนนีูจ้ึงเปรียบดงัเมนจูากสวรรค์เลยทีเดียว 

สว่นประกอบหลกัๆ จะเป็นไก่ท่ีต้มด้วยสมนุไพรจนเป่ือย และเพิม่ซีฟู้ ดตามฤดกูาลเข้าไป ท าให้

น า้ซุปอร่อย หวาน กลมกล่อมไม่เหมือนใคร เสิรฟท่านพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคียง

ตา่งๆ เช่นกิมจิ สาหร่าย หวัไชเท้า 

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

 

 

 

รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมท่ีพัก (มือ้ท่ี 6) เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี ให้ท่านเลือกรับประทานในห้องอาหารท่ี 

สะอาด บรรยากาศดี พร้อมออกเดนิทางท่องเท่ียวตอ่ 

พาท่านเข้าในชมวัดป่า "ชอนวังซา" เป็นวดัท่ีสวยงามท่ีอยู่กลางหุบเขา 99ยอด ของ

เทือกเขาฮลัลาซาน ซึ่งสายมตู้องห้าม พลาดเพราะวดัแห่งนีต้้องมาขอพรเร่ืองเงินทอง 

และความก้าวหน้าในเร่ืองหน้าท่ีการงาน วัดนีถู้กขึน้ทะเบียนเเป็นวัดเก่าแก่และ

ศกัดิ์สิทธ์ิมากแห่งนึงในเกาหลี อีกทัง้ยังมีต้นก าเนิดน า้แร่ศกัดิ์สิทธ์ิท่ีคนสมยัก่อนใช้ดื

มกินเพ่ือเป็นสริิมงคลให้ตนเองอีกด้วย 

พาท่านเข้าชมและเลือกซือ้ชดุเคร่ืองนอนเพ่ือสขุภาพอนัดบัหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ 

Sesa Living ท่ีใช้เส้นใยในการถกัทอถึง 15400 เส้น กันไรฝุ่ นได้100% มีการใช้หยก

ในการท าเส้นใย จึงมีคณุสมบตัิในเร่ืองของการบ าบดัขณะนอนหลบั ซึ่งเนือ้ผ้าจะมี

สมัผสัท่ีนุ่ม ล่ืน ไม่มีเสียงดงัเม่ือขยับตวั และยังปรับอุณหภูมิท่ีคงท่ีให้ร่างกายขณะ

นอนหลบัพกัผอ่นอีกด้วย และโชว์รูมแห่งนีส้ามารถคืนภาษีให้กบันกัท่องเท่ียวอีกด้วย 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือท่ีนักท่องเท่ียวเรียกกันว่า "ร้านละลายเงินวอน"  ท่ีน่ีมีขนม ของฝาก ของ

พืน้เมืองเกาหลีท่ีขึน้ช่ือ ใครๆมาต้องมีติดไม้ติดมือกลบัไป อาทิเช่น ขนมช่ือดงัต่างๆ 

ช้อคโกแลตหลายหลายรสชาต ิสาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใช้ใน

ครัวเรือน เช่น กระทะ ตะเกียบ ถ้วยข้าว ซอสปรุงรส วุ้นเส้น รวมถึงของฝากของท่ี

ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซือ้มากมาย เหมือนเอาเงินวอนมากละลายกันอย่าง

เพลิดเพลินและไม่ต้องกลวัว่าจะใส่กระเป๋าไม่พอ เพราะท่ีน่ีพร้อมบริการบรรจุกล่อง

ตามเง่ือนไขของร้านด้วย 

วนัท่ีสามของการเดินทาง      วดัชอนวงัซา - ศนูยแ์สดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - ซุปเปอรม์ารเ์กต็ ละลายเงินวอน – 
                                                ชายหาดอีโฮเทอ ู- รา้นค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปป้ิงในดาวน์ทาวน์ 

 



พาท่านรับประทานเมนู แม-อุน-ทแวจี-คัลบี-้จิม หรือ ซีโครงหมตูุ๋นซอสแดง (มือ้ท่ี 7) 

เมนูนีถู้กปากคนไทยแน่นอน เพราะซอสแดงหรือน า้ซุปจะมีรสชาติท่ีเข้มข้น เผ็ด

เลก็น้อย และซึมเข้าสูเ่นือ้หม ูท่ีเป็นสว่นซ่ีโคง ท่ีตุน๋จนนุ่ม ละมนุลิน้มากๆ เสริฟคูก่บัข้าว

สวยร้อนๆ และเคร่ืองตา่งๆ เช่น กิมจิ สาหร่าย หวัไชเท้า หรือ ผกัตามฤดกูาล 

 

พาท่านท่องเท่ียวชายหาดขึน้ช่ือบนเกาะเชจู "อีโฮเทอู" นอกจากความสวยงามของ

ท้องทะเล คาเฟ่น่ารักๆต่างๆแล้ว ยังมีสญัลกัษณ์ท่ีมองลงมาจากเคร่ืองบินจะเห็นทันที

ท่ีถึงเกาะเชจ ูนัน่ก็คือประภาคารรูปม้าสีขาว และสีแดง ม้าถือวา่เป็นสตัว์ประจ าเกาะเช

จ ูและใครๆท่ีมาเท่ียวก็นิยมมาถ่ายรูปและเชคอินกนัท่ีน่ีเสมอ 

 

 

พาท่านช้อปปีง้สินค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE เคร่ืองส าอางค์เกาหลีและตา่งประเทศ สนิค้าแบรนด์เนม ราคาถกู 

จากนัน้พาทกุท่านเดินทางสูแ่หลง่ช้อปป้ิงในตัวเมืองแห่งเกาะเชจู มีโซนใต้ดิน และโซนวอคกิง้สตรีท ซึ่งถือวา่เป็นแหลง่รวม

สนิค้ายอดฮิต ติดเทรนด์ ไมว่่าจะเป็นแบรนด์ท้องถิ่นเกาหลี แบรนด์สปอร์ตกีฬาดงัๆ ทัง้แฟชั่นเสือ้ผ้า หมวก กระเป๋า รองเท้า 

เคร่ืองส าอางค์ และยงัมีสตรีทฟู้ ด ขนม คาเฟ่ตา่งๆอีกด้วย  

ถึงเวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าคอยดแูลขัน้ตอนการเชคอิน ตัว๋เคร่ืองบิน และอ านวย

ความสะดวก เพ่ือสง่ทกุท่านกลบัด้วยความสวสัดภิาพ และความประทบัใจ 

21:45  - 01:25   น าท่านเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเท่ียวบนิท่ี 7C2243 ถึงสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

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

  

 

 

 



เน่ืองจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบนิ เร่ืองผู้แอบ
แฝงมาเป็นนกัท่องเท่ียว แตไ่ปด้วยวตัถปุระสงค์อ่ืน เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้โปรแกรม JEJU ทางแลนด์เกาหลี
จ าเป็นต้องเก็บคา่ประกนัเพ่ือให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเป็น
นกัท่องเท่ียวจริงๆ เดนิทางท่องเท่ียวพร้อมกรุ๊ปและกลบัพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรับเงินประกนันีค้ืนเตม็

จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลกูค้าปฎิบตัติามเง่ือนไขดงักล่าว 

 (ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นเงินประกนักรณีลกุค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) 
หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดนิทางเข้าประเทศ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งถกูกกัตวัและสง่ตวักลบัประเทศไทย

ลกูค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทัง้หมด 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 
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 : 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. 
กันยายน : 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. 
กันยายน : 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 
กันยายน :  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 

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



ข้อก าหนดและเง่ือนไข 

1. การส ารองที่ น่ัง 

 สามารถจองด้วยตนเองผ่านระบบ โดยเลือกวนัเดนิทาง จ านวนผู้เดนิทาง ประเภทห้องพกัให้ถกูต้อง 

 หลงัจากนัน้เจ้าหน้าท่ีจะสง่ Invoice ให้ท่าน หากไม่มีการช าระตามดิวเดท การจองจะถกูยกเลกิอตัโินมตั ิและเม่ือจองใหม่
ไมมี่ท่ีนัง่ หรือราคาปรับขึน้ จะไม่สามารถใช้ข้อมลูการจองเดมิได้ 

 การมดัจ า ช าระท่ีนัง่ละ 5,000 บาท และช าระสว่นท่ีเหลือ ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั หรือตามดีลเดทของ Invoice 

 กรณีราคาโปรโมชัน่พเิศษ จองก่อนเดนิทางต ่ากวา่ 15 วนั ช่วงเทศกาล หยดุยาว ต้องช าระเต็มจ านวนเท่านัน้  
 หากไมช่ าระส่วนท่ีเหลือตามก าหนด ท่ีนัง่จะถกูยกเลกิ และไม่สามารถขอรีฟันเงินมดัจ าคืนได้ทกุกรณี 

 หลงัจากช าระเงิน มดัจ า/ช าระเต็มจ านวน ท่านต้องกรอกข้อมลูผู้เดนิทางเป็นภาษาองักฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตด้วย
ตนเองให้ถกูต้อง หากระบบออกตัว๋แล้ว การแก้ไขจะมีค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ 

 การเดนิทางเข้าเกาหลี หากไมผ่่านดา่นตรวจคนเข้าเมือง ไมส่ามารถรีฟันได้ทกุกรณี 

 ราคานีส้ าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านัน้ หากเป็นต่างชาตมีิคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 3000 บาท และต้องท าตามเง่ือนไขการเข้าประเทศ
เกาหลีใต้ 

2. การยกเลิกการเดนิทาง 

 ยกเลกิการจองไมน้่อยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง Refund ได้ 100% ของยอดท่ีช าระแล้ว 

 ยกเลกิการจองไมน้่อยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง Refund ได้ 50% ของยอดท่ีช าระแล้ว 

 ยกเลกิการจองน้อยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ไมส่ามารถ Refund ได้ 

 ยกเลกิจากเหตสุดุวสิยั เช่น ภยัธรรมชาต ิโรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้แตห่กัคา่ใช้จ่ายตามจริง ๆ 

 ราคาโปรโมชัน่/แคมเปญ/อีเว้นท์ตา่งๆ ไมส่ามารถยกเลิก/Refund ได้ทกุกรณี 

 ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไมส่ามารถยกเลกิ/เปล่ียนช่ือ/Refund ได้ทกุกรณี 

 

ราคานีร้วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ 

 คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแห่งท่ีมี 

 คา่อาหารทกุมือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ / คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 

 คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน จ านวนคืนตามระบุในโปรแกรม (ห้องพกั2-3ท่าน) 
 คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัห้องละ 2-3ท่าน) 
 คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ / คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก.  
 คา่หวัหน้าทวัร์ผู้ช านาญเส้นทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ (ขอสงวนสทิธ์ิหวัหน้าทวัร์ไมบ่ินขึน้ไป

พร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

ราคานีไ้ม่รวม 

 



 คา่ธรรมเนียมทิปคนขบัรถและมคัคเุทศก์ท้องถิ่น 1,000 บาท หรือ 35,000 วอน ตอ่ท่านตลอดทริป 

 คา่วีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ตา่งด้าว (ผู้เดนิทางต้องย่ืนด้วยตนเองเท่านัน้) 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีเกินจากสายการบนิก าหนด (15-20กก) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสือเดนิทาง, คา่มนิิบาร์โรงแรม, คา่ซกัรีด, คา่อาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือรายการทวัร์ 

 คา่รถ คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาท่ีก าหนดเท่านัน้ หากขึน้ไมท่นัต้องรับผดิชอบคา่เดนิทางตาม
คณะด้วยตนเอง) 

 คา่อาหารตามหลกัศาสนาท่ีนอกเหนือรายการทัวร์ (ลกูค้าต้องเตรียมมาเอง) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
 คา่ปรับ หรือคา่ธรรมเนียมหากไมส่ามารถผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง 

 

1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 หากผู้เดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี ไมส่ามารถ Refund ได้ทกุกรณี 

 เพ่ือเป็นการคดักรองตามค าขอความร่วมมือจากแลนด์เกาหลี ท่ีถกูตกัเตือนจากกองตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้เร่ือง
ผู้แอบแฝงมาเป็นนกัท่องเท่ียว แต่ได้หลบหนีไปด้วยจดุประสงค์อ่ืน เช่นไปท างาน แรงงานผดิกฏหมาย จึงจะมีการ
สุม่ตรวจและเก็บเงินประกนัการเดนิทางวา่ผู้เดนิทางต้องไปท่องเท่ียวพร้อมคณะและเดนิทางกลบัประเทศไทยพร้อม
คณะเท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท หรือ 300,000 วอน หากผู้เดนิทางไป-กลบัถกูต้องตามเง่ือนไข จะได้รับเงิน
ประกนัคืนเตม็จ านวนทนัที แตห่ากผู้เดนิทางผดิตอ่เง่ือนไข หรือไมผ่า่นด่านตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทย-เกาหลี จะถกู
ริบเงินประกนัเต็มจ านวน ไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ทกุกรณี 

 หากผู้เดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไมมี่อ านาจใดๆ หรือสว่นเก่ียวข้องใดๆ ผู้เดนิทางต้อง
จดัการเอกสารสว่นตวั เท่ียวบนิ และคา่ใช้จ่ายตา่งๆท่ีเกิดขึน้เองทัง้หมด 

2. หมายเหตุ 
กรุณาอ่านและท าความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนท าการจองทุกครัง้ 

 

1. หนงัสือเดนิทาง ต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน (หากหนงัสือเดนิทางเหลือน้อยกวา่ 6 เดือนท าให้ไม่สามารถ
เดนิทางได้ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไมส่ามารถ Refund คา่ทวัร์ได้) 

2. การเดนิทางต้องมีผู้เดนิทาง ขัน้ต ่า 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) หากจ านวนไมค่รบจะถกูยกเลกิ และแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 
5 วนั สามารถ Refundได้เตม็จ านวน หากเป็น กรุปส่วนตวั 4-8 ท่าน ราคาเร่ิมต้น จะเป็นส าหรับ 8 ท่าน หากจ านวนนกัท่อง
น้อยลงจะต้องมีคา่ Extra Charge 

3. บริษัทมีสทิธ์ิในการ ปรับเปล่ียนเท่ียวบนิ เส้นทางบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว ได้ตามความเหมาะสม 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิทัง้ไปและกลบัโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

5. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ , ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 
เดนิทางแล้ว 



6. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจาก ความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเองี 

7. ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีท่ีท่านไมเ่ดนิทางพร้อมคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไมว่า่จากเหตใุดๆ ไมส่ามารถ
เปล่ียนแปลงวนั/ช่ือ หรือยกเลกิคืนเงินได้ 

8. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล ภยัธรรมชาต ิและโรคระบาด หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง 
หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

9. คา่เดนิทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท หากไมม่ัน่ใจ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีก่อนเพ่ือ
ยืนยนัเวลา และการเปล่ียนแปลงจากเหตสุดุวสิยัดงัข้อด้านบน ก็อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ เช่นกนั ไม่
สามารถน ามาเรียกร้องคืนได้ทกุกรณี 

10. ขอสงวนสทิธ์ิห้องพกัส าหรับผู้ ท่ีไมเ่ดนิทาง ไมส่ามารถ Refund หรือให้ผู้ อ่ืนใช้สทิธ์ิแทนได้ทกุกรณี 

11. ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ่งบริษัทไมส่ามารถการันตี ท าได้เพียงรีเควสให้ได้เท่านัน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ทางโรงแรมเป็นผู้จดัการให้ 

12. มคัคเุทศก์ พนกังาน หัวหน้าทวัร์ ไมมี่อ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัททัง้สิน้ เว้นแตมี่เอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทฯก ากบัเท่านัน้ 

13. ทางคณะทวัร์ไมมี่อ านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทวัร์จะออกเดนิทางจากสนามบนิหลงั
เวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง หากท่านไมม่าแสดงตนถือวา่สละสทิธ์ิในการร่วมเดนิทาง หากท่านล่าช้าในการผา่น
ดา่นตรวจคนเข้าเมือง ต้องรับผดิชอบการเดนิทางตามมารวมกับคณะด้วยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกร้องคา่ใช้จ่าย หรือ
รีฟันคา่ทวัร์/ค่าอาหารท่ีไม่ได้เข้าร่วมกับทางทวัร์ทกุกรณี 

14. หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตวัจากคณะทวัร์ท่องเท่ียว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทตอ่วนั เพ่ือรักษา
ตัว๋ขากลบั มเิช่นนัน้ถือวา่ท่านสละสทิธ์ิยกเลกิการเดนิทางทนัที และไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลงั 

15. ถ้าลกูค้ามีความประสงค์ไมเ่ข้าร้านค้าตามท่ีโปรแกรมก าหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพ่ือความ
เป็นระบบ และถกูต้องตามเง่ือนไขท่องเท่ียวท่ีท่านได้ซือ้มา 

 

เมื่อท่านตกลงจองช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยินยอม  

และยอมรับในข้อก าหนด เงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมดุ 


