
 
 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดนิทาง เดอืนมนีาคม  2562 

โปรแกรมเดินทาง 
ฮลัโหล คิตตี เจจู  - พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค  - นําตกซอนจียอน  - ภเูขาซองอคั  - วดัซนับงัโพมุนซา - ร้านนํามนัสนเขม็แดง  - 

ชมทุ่งดอกยูเช หรอื ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ชายหาดกวางชิกิ  - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง  - พิพิธภณัฑ์สตัว์

นํา - ยงดูอมัรอ็ค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร + +สะพานข้ามทะเลยงยอน   - ร้านค้าสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์

เครอืงสาํอาง  - ศนูยโ์สม  - ดิวตีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู

   



 
 

 

2 
 

    

 

22:00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัท ีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณชนั 4 ชนัผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิJEJU AIR 

(BOEING 737-800)  หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข 2-3  โดยมเีจา้หน้าทจีากบรษิทัคอยใหก้ารต้อนรบัและอํานวย

ความสะดวกในเรอืงของเอกสารของท่าน 

 

 

 

 

 

 

02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบนิ JEJU AIR เทียวบินที 7C2244 เป็นสายการบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของ

ประเทศเกาหลใีต้ สะดวกสบาย การดแูลเอาใจใสน่่าประทบัใจ พรอ้มทงัภาพลกัษณ์ทดี ีโดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชอืดงัของเกาหล ีสาย

การบนิเจจเูป็นสายการบนิชนันําทพีฒันาไดอ้ย่างรวดเรว็ทสีุดในประเทศเกาหลใีต ้หลงัจากการก่อตงัเมอืปี 2005 ไดข้ยายตวัอย่างรวดเรว็

โดยการปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลกูคา้ตามคาํเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีารปฏริปูธุรกจิทางกา บนิอย่างต่อเนืองอกีด้วย สายการบนิ

เจจไูดท้ําใหก้ารท่องเทยีวเป็นทแีพร่หลายจนประสบความสาํเรจ็ ซงึก่อนหน้านันไม่เคยนําวธิเีหล่านีมาปฏบิตั ิจนทําใหป้ระเทศเกาหลใีต้

กลายเป็นประเทศท่องเทยีวได ้มเีสน้ทางบนิมากกว่า 67 แห่งในเมอืงสาํคญั ๆ เครอืงบนิ B737-800 ของสายการบนิเจจ ูไดร้บัการยอมรบั

จากทวัโลก ‘ในดา้นความปลอดภยั’ ‘และสมรรถภาพ’เป็นเครอืงบนิทใีชม้ากทสีุดและมชีอืเสยีงในต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ูเป็นท่าอากาศยานทใีหญ่เป็นอนัดบัท ี2 ของเกาหลใีต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน 

ไดถู้กจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลทห์รอืการจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะทสีุดในโลก ก่อตงัเมอืปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขนึ 

2 ชวัโมง เพอืใหต้รงกบัเวลาทอ้งถนิของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาท่านเดนิทางสู่ เมืองมรดกโลก 

เกาะเชจู ทอีงคก์าร UNESCO ให้รางวลัเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 สงิมหศัจรรยท์างธรรมชาตแิห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 

WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะทเีกดิใหม่จากภูเขาไฟทดีบัแลว้ 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู  

ขอ้แนะนํา  ถา้ต้องการนําของเหลวขนึเครอืงใส่กระเป๋าถอืตดิตวัจะต้องบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมปีรมิาณไม่เกิน 100 มลิลลิติรต่อชนิ 

(รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑ์ดงักล่าว ควรใส่ในถุงทโีปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นําถุงขนึไปเพยีงใบเดยีวเท่านัน 

การนําผลติภณัฑข์องสดททีําจากสตัวไ์ม่ว่าเนือหมู เนือววั ผกั ผลไม้สด ไม่อนุญาต ใหนํ้าเขา้ประเทศเพอืป้องกนัโรคต่างๆ เพราะ

หากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีคา่ปรบั 

วนัทีสองของการเดินทาง    สนามบินเจจ ู - ฮลัโหล คิตตี เจจ ู - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - นําตกซอนจียอน  - ภเูขาซองอคั  - 

วดัซนับงัโพมุนซา 
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พาท่านมุ่งหน้าสู ่ HELLO KITTY JEJU ISLAND เป็นสถานทจีดัแสดงเรอืงราวเกยีวกบัคติต ีหลากหลายเวอรช์นั  รวมทงัสงิของเครอืงใช้

ทเีป็นคติตทีงัหมด  พรอ้มเรอืงราวประวตัิความเป็นมา ร้านขายของทรีะลกึน่ารกัๆ มากมายให้

ท่านได้เลอืกซอืตดิไมต้ิดมอื เช่น ทคีาดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และชอ็คโกแล๊ต รบัรองถูกใจ

สาวกของ Hello Kitty แน่นอน อกีทงัยงั คติตคีาเฟ่ ซงึเป็นร้านกาแฟตกแต่งอย่างน่ารกัเหมาะ

สาํหรบัถ่ายภาพ ภายในรา้นมจีาํหน่ายเคก้หลายรสชาต ิ ไอศรมีโยเกรติ และกาแฟ รสชาตอิร่อยที

คุณไม่ควรพลาด 

 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีวิ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีนืเมอืงดงัเดมิ จมิดกัจานใหญ่นีประกอบไปด้วย ไก่ชนิโต วุน้เสน้เกาหลนีีมี

ลกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆทําจากมนัฝรงัทําให้เหนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคล้ากบัซอสสูตรเฉพาะ เสริ์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ  การ

รบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉับๆใหเ้ป็นชนิเลก็พอดคีาํ รบัรองต้องตดิใจ 

พาท่านเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทไีดร้บัของขวญัจากธรรมชาต ิทําใหเ้ป็นทปีลูกชาเขยีวคุณภาพสงู ทสี่ง

ผลติภณัฑช์าเขยีวสง่ออกไปขายทวัโลก เป็นสถานทจีดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชงชา   อนั

หลากหลาย รวมถึงผลติภัณฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยยีมเหมาะ

สาํหรบัซอืเป็นของฝาก มคีุกกชีาเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่นมาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพ ูเป็นต้น 

ภายในยงัมคีาเฟ่ทจีําหน่ายชาเขยีวทงัรอ้นและเยน็ ไอศกรมี ชาเขยีว และโรลชาเขยีวทคีุณไม่ควร

พลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซงึนักท่องเทยีวจะไดส้มัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่

ชาเขยีวทใีหญ่ทสีุดในเกาหลใีต้ รวมทงัถ่ายภาพทรีะลกึกบัถ้วยชา ซงึเป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชา

เขยีวทนีี 

จากนนันําท่านเดนิทางสู่ นําตกชอนจียอน (CHOENJIYEON FALL) นําตกทไีหลลงจากหน้าผา

หนินีท่านสามารถมองและจนิตนาการเหน็ออกเป็นรูปต่างๆ ทําใหเ้กดิเสยีงราวกบัฟ้าคะนอง สาย

นําตกไหลลงสูแ่อ่งนํารวมกบัแสงสะทอ้นเปรยีบไดก้บัการรวมทงัผนืฟ้าและพนืดนิเขา้ดว้ยกนั ดว้ย

ความงดงามนี ทําให้เป็นสถานทยีอดนิยมของนักท่องเทยีว เพอืถ่ายภาพ โดยมนํีาตกซอนจยีอน

เป็นฉากหลงัภาพถ่ายทสีวยงาม 

 

พาท่านเดินทางสู่  ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟทีสวยงามอีก1 ลกูบน

เกาะเชจู สามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มี

ชายหาดหินริมทะเล ชายหาดทีนีจะ ไมไ่ดเ้ป็นทรายสีขาวแตก่ลบัเป็นหินสีดาํ นาํทะเลสีดาํแปลก

ตา เป็นจุดดาํนาํยอดนิยมของกลุ่ม แฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมีช่องทีทหารญีปุ่ นบังคับใหค้น

เ ก า ห ลี ขุ ด เ จ า ะ ไ ว้ ตั ง แ ต่ ส มั ย สงครามโลก  เพือเอาไวจ้อดเรือแอบซ่อนไวส้าํหรบัทาํลาย

เรือของอเมริกา โดยทําเป็นเรือติด ระเบิดแล้วพุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนีเปิดให้เข้าชม แต่มี

เหตุการณ์เคยดินถล่มลงมาเลยปิด ไมใ่หเ้ขา้ชมอีกเลย และยงัเคยเป็นสถานทีถ่ายทาํเรอืง "แด
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จงักึม"ตอนทถีกูเนรเทศ ละครโทรทศันย์อดนิยมของเกาหลีใต ้สาํหรบัใครทีชืนชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงตอ้งฟินกับหอยเป๋าฮือสดุขึน

ชือ ทีอาชีพแฮนยอหรอืนกัประดานาํหญิงวยัชรางมขนึมาขายกนัอยูร่มิชายฝัง สด อรอ่ยอยา่บอกใครเชียว 

จากนนัพาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา วดัแห่งนีตงัอยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออก

สูท่ะเล  ระหว่างทางขนึท่านจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนต ์ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรูปองค์

ใหญ่ซงึเป็นพระประธานทมีคีวามศกัดสิทิธแิละเป็นทเีลอืมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจู และชาว

เกาหลใีต้ทนีับถอืศาสนาพุทธ  และรูปปันเจา้แม่กวนอมิซงึหนัหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนนัยงัมี

รูปปันพระสงักจัจายน์ ซงึหากไดล้บูพุงกจ็ะราํรวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบัวธิกีารทาํบญุของชาว

เกาหลีใต้ทแีตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพอืเป็นอาหารสําหรบัพระสงฆ์

แสดงถงึความอุดมสมบรูณ์ ถวายเทยีนเพอืเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนนัทวีดัแห่งนีท่านยงั

จะไดช้นืชมกบัววิทะเลทสีวยงามของแหลมมงักรทยีนืออกสูม่หาสมุทร 

พรอ้มเสริฟดว้ยเมนู ซัมกย็อบซัล  เป็นอาหารทีเป็นทีนิยมของชาวเกาหลี  โดยการนาํหมูสามชันไปย่างงบนแผ่นโลหะทีถูกเผาจนรอ้น   

ซมักย็อบซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครอืงเคียงตา่งๆ ไดแ้ก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหนับางๆ พรกิไทยป่น เกลือ และนาํมนังา ถึงแมว้่าซมักยอบซลั

จะมีการเตรยีมการทสีดุแสนจะธรรมดา คือไมไ่ดมี้การหมกัหรอืมีสว่นผสมทหีลากหลาย แตว่่าถา้พดูถึงรสชาติแลว้ นบัวา่พลาดไม่ไดเ้ลย 

จากนนัพาทุกท่านเเขา้พกัท ีSea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ     (ผกัดองเกาหล)ี  

 

รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมอือนืๆมากนัก แต่จะต่างตรงทจีํานวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทน้ีอยกว่า

เท่านนั แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขนึ 

จากนนัพาท่านเดนิทางต่อท ีรา้นนํามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิผ่านผลงานการวจิยั

มากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและนําตาลใน

กระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถล้างสารพษิในร่างกาย เพอืเพมิภูมิ

ต้านทานและทําให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึงกําลงัเป็นสงิทไีด้รบัความนิยมจากคนในประเทศ

เกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัมผีลติภณัฑต่์างๆททีาํจากสนเขม็แดงซงึเป็นสนิคา้ยอดนิยมสาํหรบัคน

เกาหลแีละนักท่องเทยีว 

จากนันพาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  ดอกเรปถือเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะเชจู “ยูแช  

หรอื “เรป หรอื เรปซดี (Rapeseed)” มีชอืเรยีกทางการเป็นภาษาองักฤษว่า “คาโนล่า มีดอกสี

เหลอืงประกอบดว้ยกลบีดอก 4 กลบี พบบนเกาะเชจูโดยเรมิในเดอืนกุมภาพนัธ ์- พฤษภาคม ของ

ทุกปี ทุ่งดอกเรปออกดอกบานสะพรงัเหลอืงอร่ามเต็มเนินเขา เป็นววิธรรมชาติทสีวยงามเหมาะ

วนัทีสามของการเดินทาง      รา้นนํามนัสน  - ทุ่งดอกยูเช หรอื ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ชายหาดกวางชิกิ  - 

ยอดเขาซองซานอิลซุลบง  - พิพิธภณัฑส์ตัวนํ์า 
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สาํหรบัเกบ็รูปความประทบัใจเป็นความทรงจาํ (ปรมิาณของดอกเรปบานอาจขนึอยู่กบัภูมอิากาศค่ะ) 

 

จากนนัพาท่านเยยีมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้าน

แห่งนีไม่ใช่เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ทยีงัมี

ชาวบา้นอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบ้านทนีีคอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมูลมา้ เป็นตวัยดึ

กอ้นหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับา้น ถ้าท่านเคยมาเทยีวเกาหลใีต้แลว้เคยเหน็

ไหต่างๆทอียู่ตามบ้านกจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหสําหรบัทํา "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่สําหรบัที

เกาะนนีนั ไหทวีางเรยีงรายกนัอยู่ตามบ้านเรอืนทนีีจะเป็นไหสาํหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราส

เบอร์ร ีทจีะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี โดยชาวบา้นจะนําผลเบอร์รป่ีามาใส่ลงไปในไหพร้อมกบันําผงึ 

และหมกัไวส้ามปี ก่อนทจีะนํามารบัประทานได ้รสชาตหิวานอมเปรยีว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้นการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนันีกลายเป็น

สนิคา้ทผีูม้าเยยีมเยอืนมกัจะซอืกลบัไปรบัประทาน และซอืเพอืเป็นของฝาก 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู "แทจพีลแูบก็"  เป็นการนําเนือหมูหมกักบัเครอืงปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนนําไปผดัคลุกเคลา้พรอ้มนําซุป นักท่องเทยีว

นิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมอืสุกรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครอืงเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็น

อาหารพเิศษทขีอแนะนํา 

จากนันพาทุกท่านเดนิทางสู่ ชายหาดกวางชิกิ (Gwangchigi Beach) เป็นชายหาดทสีวยทสีุด

แห่งหนงึบนเกาะเชจ ูชายหาดนีมทีศันียภาพเป็นเอกลกัษณ์มวีวิพนืหลงัเป็นปากปล่องภูเขาไฟซอง

ซานอลิจูบงซงึเป็นไฮไลทข์องเกาะเชจู  ทุกท่านจะไดช้มความสวยงามของธรรมชาตทิยีงัคงความ

อุดมสมบูรณ์และรบัลมทะเลเยน็ๆ และ ทสีาํคญัยงัเป็นจุดชมววิพระอาทติยต์กทสีวยทสีุดแห่งหนึง

บนเกาะเชจ ู

จากนนันําท่านชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟทดีบั

แล้ ปากปล่องภูเขาไฟทมีลีกัษณะ เหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทโีด่งดงัทผีู้คนมาขอพรและชมพระ

อาทติยข์นึ เป็นหนึงใน 10 สถานที สวยงามในเกาะเชจ ูและในจุดนีเรา           ยงัสามารถดมืดํา

กับท้องฟ้าและนําทะเลสีคราม ทิวทัศน์ทีสวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็นสถานทีที

นักท่องเทียวจากทัวทุกมุมโลก อยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สงิมหศัจรรยใ์หม่

ท า ง ธร รมช าติข อ ง โ ลก  ท่ า น สามารถเดนิขนึไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทดีบัแลว้ ระหว่างทาง

ท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและ ถ่ายรูปจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิทที่านแวะพกั สามารถสมัผสั

วิ ว ทิว ทัศ น์ แ ล ะบ ร ร ย า ก าศ ที แตกต่างกนั เมอืขนึไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟ

ท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิทุธ ิและทศันียภาพทสีวยงามอย่างแน่นอน 

จากนนัพาท่านเขา้ชม AQUA PLANET พิพิธภณัฑส์ตัวนํ์า หรอื Aquarium ทใีหญ่ทสีุดในเอเชยี 

เป็นสถานทอีีกแห่งหนึงทไีม่ควรพลาดเมือได้มาเยือนเกาะเชจู เพราะทนีีเป็นทงัศูนย์กลางการ

เรยีนรูท้างทะเล ความรูเ้กยีวกบั  ธรรมชาตแิละสงิมชีวีติใต้ทะเลทจีดัแสดงไดน่้าสนใจ และสวยงาม 

มตีู้ปลาจํานวนมากตงัแต่ขนาดเลก็จนถึงขนาดใหญ่มหมึาอลงัการ ชวนตนืตาตนืใจในโลกใต้ทอ้ง

ทะเล นอกจากนีมฉีลามวาฬเป็นไฮไลท์ โชว์การให้อาหารปลาฉลามสุดระทึก ดนิแดนแห่งนก
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เพนกวนิ ชมการให้อาหารนกเพนกวินตัวน้อย ทต่ีางกรูกนัมารับอาหารอย่างคึกคกั และปลากระเบนว่ายข้ามหวัไปมาทําให้คุณและ

ครอบครวัหลงรกัทอ้งทะเลโดยไม่รูต้วั 

พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนู ซฟู๊ีดนึง   เมนูปิงย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ เกาะเชจูขนึชอืดว้ยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุ้กท่านได้

ลมิความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครอืงเคยีงต่างๆ 

จากนนัพาทุกท่านเเขา้พกัท ีSea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมอือนืๆมากนัก แต่จะต่างตรงทจีํานวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทน้ีอยกว่า

เท่านนั แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขนึ 

จากนนัพาทุกท่านชม  ยงดอูมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้ามทะเล

ยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัรอ็คทมีลีกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร อกีหนึงในมนต์เสน่ห์

ทางธรรมชาตขิองเกาะเจจ ูซงึถอืกนัว่าถ้าหากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพอืมาดูโขดหนิมงักร 

กถ็ือว่ายงัมาไม่ถงึเกาะเจจู โขดหนิมงักรแห่งนีเกดิขนึจากการกดักร่อนของคลนืลมทะเล ทําให้มี

รูปทรงลกัษณะเหมือนหวัมงักร กําลงัอ้าปากส่งเสยีงร้องคํารามและพยายามทจีะผุดขนึจากท้อง

ทะเล เพอืขนึสูท่อ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมทธีรรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานทแีห่งนีเป็นทสีนใจของ

นักท่องเทยีวเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัสามารถเดนิไปเยยีมชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพอืชมววิธารลาวาทตีอนนีกลายเป็นธารนําทะเล

ทมีสีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

จากนันนําท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมกีารจดลขิสทิธิ

เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรยีว 

ดสีําหรบับุคคลท ีนิยมดมืเหล้า ชา กาแฟ นําอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิที

ตกคา้งหรอืไขมนัทสีะสมอยู่ภายในผนังของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขนึ ซงึยงั

ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง  ร้านละลายเงนิวอนหรือ (SUPERMARKET) ทนีีมขีนม

พนืเมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ 

ชอ็คโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาต ิรวมไปถึงของใชใ้นครวัเรอืน ลูกบอลซกัผา้ เครอืงใชไ้ฟฟ้า  และยงัมชีุดเครอืงนอนอนัดบั1ของ

เกาหล ี(SESA LIVING) ทนุ่ีม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนัไรฝุ่ นไดด้เียยีม ของฝากของทรีะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซอืมากมาย พรอ้มทงัมี

บรกิารบรรจุกล่องตามเงอืนไขของรา้น  

จากนันพาท่านเดินทางสู่ ศูนยร์วมเครืองสาํอางค ์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสาํอางค์ที

หมอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑต่์างๆ ทเีหมาะกบัผูท้มีปัีญหาผวิหน้า ไม่ว่า

จะเป็นสวิ มรีวิรอย ฝ้า กระ จุดด่างดาํใบหน้าหมองคลาํ อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้วิรอย แต่งหน้าเบาๆ

โชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ต้องศลัยกรรม  

วนัทีสีของการเดินทาง      ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหินรปูหวัมงักร +สะพานข้ามทะเลยงยอน  - รา้นคา้สมุนไพร  - รา้นละลาย 

เงินวอน  - ศนูยเ์ครอืงสาํอาง  - ศนูยโ์สม  - ล้อตเต้ ดิวตีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู- สนามบินเจจ ู-  สนามบินสวุรรณภมิู 
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อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิส่วนผสมของเมนูนี คอืหมหูมกัชนิบาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหลาํปล ีฟักทองอ่อน ถวังอก แค

รอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้งัแบบแหง้และนํา เครอืงเคยีงต่าง ๆ คอื ถวังอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิ

เสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอมิอร่อยกบัเมนูอาหารนอีย่างแน่นอน 

จากนนันําท่านสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศนูยโ์สมแห่งนรีฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสม

ทอีายุ 6 ปี ซงึถือว่าเป็นโสมทมีคีุณภาพดทีสีุด ภายในจะมเีจา้หน้าทใีห้ความรูเ้กยีวกบัโสมพรอ้ม

อธบิายคุณสมบตัแิละผลติภณัฑท์ผีลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซอืโสมทมีคุีณภาพดทีสีุดและราคาถูก 

กลบัไปบาํรุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทที่านรกัและนับถอื 

จากนนันําท่านชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษ ีลอ๊ตเต้ ดิวตีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทนีีมสีนิค้า

ชนันําปลอดภาษีให้ท่านเลอืกซอืมากมายกว่า 500 ชนิด  นําหอม เสอืผ้า เครอืงสําอางค์ กระเป๋า 

นาฬกิา เครอืงประดบั หลากหลายแบรด์ดงั อาทเิช่น Dior, Gucci, Prada ,Louis Vuitton, Fendi 

,MCM, Gentle Monster, Balanciaga, Longchamp, Jestina, MLB, Watch, Etude, Innisfree, It's  

Skin, The Face Shop, Ample:N, Laneige, Sulwhasoo, History of Whoo, 3CE, Mac, Bobbi 

Brown, Chanel, Jo Malone, Perfuฯลฯ 

จากนนัพาท่านเดนิทางสู ่ดาวทาวน์เมืองเชจ ูแหล่งชอ้ปปิงสนิคา้ทอ้งถนิ ชอืดงั บนเกาะเชจ ูอาทเิสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสาํอางค ์

เครอืงประดบั ABC Mart, LES MORE, Folder, Fila, NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, 

ART BOX, Evisu, Lacost, Skechers, ETUDE, SKINFOOD, INNISFREE, Fashion, Cosmetic 

สมัผสัประสบการณ์ชอ้ปปิงทเีรา้ใจทสีุดของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตล์บรรยากาศ

เกาะเชจ ูพรอ้มรา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นคาเฟ่ มากมาย 

 

 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เทียวบินที 7C2243 พรอ้มความประทบัใจ 

01.00-02.00 น. เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ  

**กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงัทกีรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุในรายการเดนิทาง ทาง

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสนิและขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ ซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษิทั***  ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจราจรตดิขดั หรอื

สงิของสญูหายตามสถานทต่ีางๆ ทเีกดิขนึอยู่เหนือการควบคุมของบรษิัท และเจา้หน้าท ีทจีะส่งผลกระทบใหเ้สยีเวลาในการท่องเทยีวที

ระบุในโปรแกรม  ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทงัสนิ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส และค่าใชจ้่ายทลีูกคา้และ

บรษิทัจ่ายไปแลว้ 
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***ราคาโปรโมชนั มีจาํนวนจาํกดั(ราคายึดตามหน้าเวบ็ไซต)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใ้หญ/่ 

เดก็ไม่เสริมเตียง พกัเดียวเพิม 

ราคาปกติ 

มีนาคม : 8-11, 9-12, 10-13, 15-18, 16-19, 17-20,  11,900 

4,900.- 

มีนาคม : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 7-10, 11-14, 14-17, 21-24 ,18-21 12,200 

มีนาคม : 22-25 12,300 

มีนาคม  : 5-8, 6-9, 12-15, 13-16, 19-22, 20-23, 23-26  12,500 

มีนาคม : 24-27  12,800 

มีนาคม : 25-28  13,100 

มีนาคม : 26-29, 27-30 13,400 

***เนืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครงัจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

นักท่องเทียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอื์น เช่น ไปทาํงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันันตงัแต่วนัที 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN MARCH

ทางแลนดเ์กาหลีจาํเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพือให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน เป็นจาํนวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็น

นักท่องเทียวจริงๆ เดินทางท่องเทียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมทีกาํหนด สามารถขอรบัเงินประกนันีคืนเตม็จาํนวน ดงันันจึงใคร่ขอ

ความร่วมมือจากลกูค้าปฏิบติัตามเงอืนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมอืง หรือ กรมแรงงานทงัที

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าทีตม.เกาหลี กกัตวัไมใ่ห้เดินทางเขา้ประเทศ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลกูค้าจะต้องเป็น

ผูช้าํระเองทงัหมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเทียวหลงัเวลาเครืองลงประมาณ 1 ชวัโมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านทีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเขา้เมอืงได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไมส่ามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด ้เพอื

ความเป็นระเบยีบและคณะได้ท่องเทียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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เงือนไขการให้บริการกรณสํีารองทีนัง  

   1. ราคาโปรโมชนัชาํระเงินเตม็จาํนวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 

      ราคาปกติชาํระเงินมดัจาํ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 

   2. ส่วนทีเหลือชาํระเตม็จาํนวนก่อนออกเดินทาง 30 วนั ในกรณีทีไม่ชาํระยอดเงินส่วนทีเหลือตามเวลาทีกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่

วา่กรณีใดๆ ให้ถือวา่ท่านสละสิทธิในการเดินทางกบัทางบริษทั 

ราคานีรวม 

-   ค่าตวัเครืองบิน ตามทีระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  

-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีมี   

-   ค่าอาหารทุกมือ ตามทีระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ 

-   ค่าทีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)  

-  ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเทียวตามรายการ / ค่านาํหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน 

-   ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้าํนาญเส้นทาง นาํท่านท่องเทียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

          (ขอสงวนสิทธิหวัหนา้ทวัร์ไม่บินขึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 

-   ค่าประกนัอบุติัเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านนั) 

ราคานีไม่รวม 

-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 

-   ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครืองดืมทีสงัเพมินอกเหนือรายการ (หากท่าน

ตอ้งการสังเพมิ กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพมิเองต่างหาก) 

-   ค่าภาษีมูลค่าเพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 

-   ค่านาํหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีหนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) 

-   ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3) ใบสาํคญัถินทีอยู ่4) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5) 

สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิว 2 รูป ผูเ้ดินทางเตรียมเอกสารและดาํเนินการยนืวีซ่าดว้ยตนเองเท่านนั  (สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือ

เดินทางตอ้งทาํเรืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยนืวีซ่า) 

-  ค่าอาหารทีลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปลียนแปลงจากทีโปรแกรมกาํหนด หากลูกคา้ไม่สามารถรับประทานอาหารทีทางทวัร์จดัให้ กรุณาเตรียม

อาหารสาํเร็จรูปส่วนตวัสาํรองมาดว้ย 

 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัขึนไป ยดึมดัจาํ 

- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่าทวัร์ทงัหมด 

(ราคาโปรโมชนัไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางไดใ้นทุกกรณี ) 

** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลียนชือผูเ้ดินทางได*้** 

กรุ๊ปทีเดินทางตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  

รวมถึงเทียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทงัหมด 

หมายเหตุ 

-           จาํนวนผูเ้ดินทาง ขนัตาํ ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึนไป โดยบริษทัจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 5 วนัก่อนการเดินทาง 

-           ราคานีเป็นราคาสาํหรับนกัท่องเทียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านนั (นกัท่องเทียวต่างประเทศชาํระเพมิท่านละ 3,000 บาท) 

 -         เทียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

-           สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเทียวบินทงัไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

-           หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือท่องเทียว เท่านนั (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ย

กวา่ 6 เดือนทาํให้ไม่สามารถเดินทางไดท้างบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน) 

-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ หรือกรณีทีท่าน

ถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ทีกรมแรงงานทงัจากไทยและต่างประเทศซึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง 

ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 

-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตุทีเกิดจาก ความประมาทของตวันกัท่องเทียวเอง 

-           ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเลือนวนัหรือคืนเงิน 
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-          การติดต่อใดๆกบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ฯลฯ ตอ้งทาํในวนัทาํการของบริษทัดงันี วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนกัขตัฤกษที์รัฐบาลประกาศในปีนนัๆ ถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของบริษทั 

-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสญัญาใดๆ แทนบริษทัทงัสิน เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจขอบริษทักาํกบัเท่านนั 

-           หากท่านทีตอ้งการออกตวัภายในประเทศ อาทิเช่นเครืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถามทีเจา้หนา้ทีทุกครังก่อนทาํการออกตวั เพอืป้องกนัปัญหาเทียวบินล่าชา้ 

เปลียนแปลงไฟลท์บิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ซึงอยูเ่หนือการควบคุม

ของทางบริษทั ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใชจ่้ายให้ในทกุกรณี 

-           ถ้าลกูค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิงตามทีโปรแกรมกาํหนด ทางแลนด์ปรับเงนิค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท 

-           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึนอยู่กบัห้องว่าง ณ วนัเข้าพกั และโรงแรมทเีข้าพกั ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้ 

-           ถ้าลกูค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเทียวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 

-           ขอสงวนสิทธกิารตัดห้องพกัสําหรับผู้ทีไม่เดนิทาง ผู้ร่วมเดนิทางไม่สามารถใช้ห้องพกัได้ 

-           ขอสงวนสิทธสํิาหรับลูกค้าทีเดินทางท่องเทียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน 

-            เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไข ข้อตกลงต่างๆ ทไีด้ระบุไว้แล้วทังหมด 

 

 

กรณุาอ่านเงอืนไขการจองทวัรต์ามทีระบุในรายการข้างต้น  

หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าทีก่อนทาํการจอง 


