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โปรแกรมเดนิทาง 
อุทยานแห่งชาตฮิลัลาซาน  - พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค  - สวนสม้ไรเ้มลด็  - วดัซนับงัซา  - ภูเขาซองอคั 

 รา้นนํ)ามนัสน  - ยอดเขา ซองซาน อลิซุลบง  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอบึ  - พพิธิภณัฑแ์ฮนยอ  -  

ซอพจโิกจ ิ-ทุ่งดอกยเูช หรอื ทุ่งดอกเรป -  ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหนิรปูหวัมงักร  - รา้นคา้สมุนไพร  -  

ซุปเปอรม์ารเ์กต็  - ศนูยเ์ครื1องสาํอาง  -  ศนูยโ์สม  - ดวิตี)ฟร ี - ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู
  

กาํหนดการเดินทาง เดือน กมุภาพนัธ์ ���� 

  

23.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั#น 4 ชั#นผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET 

(BOEING 737-800) หนา้เคาน์เตอร์เช็คอิน .....  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข .....  โดยมีเจา้หนา้ที�จากบริษทัฯคอยใหก้าร

ตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ในเรื�องของเอกสารของนาํเขา้ประเทศเพื�อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบ

จะตอ้งเสียค่าปรับ 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 

ขอ้แนะนาํ  ถา้ตอ้งการนาํของเหลวขึ#นเครื�องใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ#น (รวมกนัไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้นาํถุงขึ#นไปเพียงใบเดียวเท่านั#น การนาํผลิตภณัฑข์องสดที�ทาํจาก

สตัวไ์ม่ว่าเนื#อหมู เนื#อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ให้นาํเขา้ประเทศเพื�อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
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02.35-03.05 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้ โดยสายการบิน EASTAR JET เที�ยวบินที� ZE552 นบัเป็นสายการบินนอ้งใหม่

ภายใตก้ารจดทะเบียนประเทศเกาหลีใตที้�เพิ�งเขา้มาบินในตลาดไทยเมื�อปี พ.ศ. 2OOP เป็นสายการบินคุณภาพใช้

เวลา 6 ปี ในการเติบโต มีเที�ยวบินทั#งในประเทศเกาหลีและต่างประเทศ ใชเ้ครื�องบินที�มีระบบเป็นมิตรกบั

สิ�งแวดลอ้ม มีการพฒันาดา้นระยะทางการบิน และประสิทธิภาพในการใชน้ํ# ามนัเชื#อเพลิงอยา่งดีเยี�ยม 

 

 

 

09.30-10.30  น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชจู เป็นท่าอากาศยานที�ใหญ่เป็นอนัดบัที� 3 ของเกาหลีใต ้ รองจากท่าอากาศยาน

นานาชาติอินชอน และท่าอากาศยานกิมโป ก่อตั#ง เมื�อปี พ.ศ. 2511 ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พา

ท่านเดินทางสู่  เกาะเชจู ซึ�งไดรั้บการขึ#นทะเบียนมรดกโลก (กรุณาปรับเวลาของท่านใหเ้ร็วขึ#น 2 ชั�วโมง เพื�อให้

ตรงกบัเวลาทอ้งถิ�นของประเทศเกาหลี) 

พาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตฮัิลลาซาน  เป็นภูเขาที�สูงที�สุดในประเทศเกาหลีใต ้ ประกอบดว้ยภูเขาไฟที�ดบั

ไปนานแลว้ซึ�งเป็นตน้กาํเนิดของเกาะส่วน

ใหญ่ในเชจู ภูเขาฮลัลาซานมีความสูง 

1,950 เมตร และไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็น

สถานที�ท่องเที�ยวทางธรรมชาติที�มีความ

สวยงามลาํดบัที� 182 ของเกาหลี และจดัตั#ง

เป็นอุทยานแห่งชาติตั#งแตปี่ ค.ศ. 1970    ภู

เขาฮลัลาไดรั้บการขึ#นทะเบียนเป็นพื#นที�

สงวนเขตชีวมณฑล (UNESCO Biosphere 

Reserve) และเพียงอีกหา้ปีต่อมาก็ไดรั้บ

การแต่งตั#งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ (World Natural Heritage Site) ใหท่้านไดส้มัผสัความงามของภูเขาฮลัลา

ซานที�มีหิมะปกคลุม สีขาวของหิมะที�ปกคลุมอยูน่ั#นดูราวกบัปุยเมฆ ที�ตดักบัสีนํ# าเงินของทอ้งฟ้า  เหมาะสาํหรับ

การถ่ายรูปเพื�อเก็บไวเ้ป็นที�ระลึก(หิมะบนเขาขึ#นอยูก่บัสภาพอากาศ) 

 

วนัที)สองของการเดนิทาง    อุทยานแห่งชาตฮัิลลาซาน  - - พพิธิภณัฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้ม  - วดัซันบังซา - ภูเขาซองอคั 
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พาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที�ไดรั้บของขวญัจากธรรมชาติ ทาํใหเ้ป็นที�ปลูกชา

เขียวคุณภาพสูง ที�ส่งผลิตภณัฑช์าเขียวส่งออกไปขายทั�วโลก เป็นสถานที�จดัแสดงประวติัและวฒันธรรมการชงชา   

อนัหลากหลาย รวมถึงผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยี�ยมเหมาะสาํหรับซื#อเป็นของ

ฝาก มีคุกกี#ชาเขียว ซุปชาเขียว แผน่มาส์กหนา้ชาเขียว และแชมพ ู เป็นตน้ ภายในยงัมีคาเฟ่ที�จาํหน่ายชาเขียวทั#ง

ร้อนและเยน็ ไอศกรีม ชาเขียว และโรลชาเขียวที�คุณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึ�ง

นกัท่องเที�ยวจะไดส้มัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวที�ใหญ่ที�สุดในเกาหลีใต ้ รวมทั#งถ่ายภาพที�ระลึกกบัถว้ย

ชา ซึ�งเป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขียวที�นี� 

 

 

 

พร้อมเสริฟดว้ยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ<ว  เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื#นเมืองดั#งเดิม จิมดกัจานใหญ่นี# ประกอบไปดว้ย ไก่ชิ#นโต 

วุน้เส้นเกาหลีนี# มีลกัษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆทาํจากมนัฝรั�งทาํให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผดัคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ 

เสิร์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ  การรับประทานใชก้รรไกรตดัเส้นและไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิ#นเลก็พอดีคาํ รับรองตอ้งติดใจ 

จากนั#นพาท่านสู่ สวนส้มไร้เมลด็ (ORANGE FARM) ความมหศัจรรยที์�ธรรมชาติสร้างสรรค ์เกาะเชจูเป็นที�เดียว

ในเกาหลีที�สามารถปลูกสม้ไดดี้และอร่อยที�สุดในประเทศ สม้บนเกาะเจจู

มีรูปร่างแปลกตาที�มีชื�อว่า ฮลัลาบง เหตุผลที�เรียกชื�อส้มนี# ว่า ฮลัลาบง 

เพราะปลูกกนัมากที�ภูเขาฮลัลาซานซึ�งเป็นเขตที�อบอุ่นที�สุดของเกาหลี ฮลั

ลาบงเป็นสม้ที�เปลือกหนา มีรสหวานอร่อย ทาํให้ไดรั้บความนิยมจากคน

ในประเทศเกาหลีและเป็นสินคา้ส่งออกต่างประเทศอีกดว้ย นอกจากนี#สวนส้มยงัเป็นสถานที�ถ่ายทาํซีรี� ส์เกาหลี

ชื�อดงัหลายเรื�อง อาทิเช่น MY GIRL (รักหมดใจยยักะล่อน) 

จากนั#นพาท่านแวะนมสัการพระ ณ วัดซันบังซา วดัแห่งนี# ตั#งอยู่บน

เขาซนับงัหันหนา้ออกสู่ทะเล  ระหวา่งทางขึ#นท่านจะไดย้ินเสียงพระ

สวดมนต์ ภายในวดัจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ� งเป็นพระ

ประธานที�มีความศกัดิr สิทธิr และเป็นที�เลื�อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจู 

และชาวเกาหลีใตที้�นบัถือศาสนาพทุธ  และรูปปั# นเจา้แม่กวนอิมซึ�งหนั

หนา้ออกสู่ทะเล นอกจากนั#นยงัมีรูปปั# นพระสังกจัจายน์ ซึ� งหากไดลู้บ

พงุก็จะรํ�ารวยเงินทอง ท่านจะไดพ้บกบัวธีิการทาํบุญของชาวเกาหลีใตที้�แตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวาย

ขา้วสารเพื�อเป็นอาหารสําหรับพระสงฆ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทียนเพื�อเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต 

นอกจากนั#นที�วดัแห่งนี# ท่านยงัจะไดชื้�นชมกบัววิทะเลที�สวยงามของแหลมมงักรที�ยื�นออกสู่มหาสมุทร 
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พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONG AK)  เป็นภูเขาไฟที�สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวทอ้งทะเล 

ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาด

หินริมทะเล ชายหาดที�นี�จะไม่ไดเ้ป็นทรายสีขาวแต่กลบัเป็นหินสี

ดาํ นํ# าทะเลสีดาํแปลกตา เป็นจุดดาํนํ# ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  

ตรงฐานภูเขา จะมีช่องที�ทหารญี�ปุ่นบงัคบัใหค้นเกาหลีขุดเจาะไว้

ตั#งแต่สมยัสงครามโลก  เพื�อเอาไวจ้อดเรือแอบซ่อนไวส้ําหรับ

ทาํลายเรือของอเมริกา โดยทาํเป็นเรือติดระเบิดแลว้พุ่งชนแบบ

พลีชีพ ก่อนนี# เปิดให้เขา้ชม แต่มีเหตุการณ์เคยดินถล่มลงมาเลย

ปิดไม่ให้เขา้ชมอีกเลย และยงัเคยเป็นสถานที�ถ่ายทาํเรื� อง "แด

จงักึม"ตอนที�ถูกเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลีใต ้

พร้อมเสริฟดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารที�เป็นที�นิยมของชาวเกาหลี  โดยการนาํหมูสามชั#นไปยา่งงบนแผ่น

โลหะที�ถูกเผาจนร้อน   ซมักยอ็บซลัจะเสิร์ฟพร้อมกบัเครื�องเคียงต่างๆ ไดแ้ก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั�นบางๆ 

พริกไทยป่น เกลือ และนํ# ามนังา ถึงแมว้า่ซมักยอบซลัจะมีการเตรียมการที�สุดแสนจะธรรมดา คือไม่ไดมี้การหมกั

หรือมีส่วนผสมที�หลากหลาย แต่วา่ถา้พดูถึงรสชาติแลว้ นบัวา่พลาดไม่ไดเ้ลย 

                                              จากนั#นพาทุกท่านเเขา้พกัที� Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า   

 

 

รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลีประกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ 

กิมจิ      (ผกัดองเกาหลี) ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดีตอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื#ออื�นๆมากนกั 

แต่จะต่างตรงที�จาํนวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ที�น้อยกว่าเท่านั#น แต่ในปัจจุบัน ผูค้นหันมารับประทานอาหารสไตล์

ตะวนัตกกนัมากขึ#น 

จากนั#นพาท่านเดินทางต่อที� ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรย์

แห่งธรรมชาติ      ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัย

แห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต ้มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและนํ# าตาล

ในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตนั และสามารถ

ลา้งสารพิษในร่างกาย เพื�อเพิ�มภูมิตา้นทานและทาํให้อายยุืนแบบชาว

เกาหลี ซึ�งกาํลงัเป็นสิ�งที�ไดรั้บความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอยา่งมาก 

วนัที)สามของการเดนิทาง    ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง  - ปล่องภูเขาไฟซองซานอลิจูบง  -หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ  -  
                                            พพิธิภัณฑ์แฮนยอ –ซอพจโิกจ ิ- ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป 
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จากนั#นนําท่านชม ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟที�ดบัแลว้           

ปากปล่องภูเขาไฟที�มีลกัษณะเหมือนมงกฎุ เป็นสถานที�โด่งดงัที�ผูค้นมาขอพรและชมพระอาทิตยขึ์#น เป็นหนึ�งใน 

10 สถานที�สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี# เรายงัสามารถดื�มดํ�ากบัทอ้งฟ้าและนํ# าทะเลสีคราม ทิวทศัน์ที�สวยงาม

โดยรอบของตวัเมืองเชจู         เป็นสถานที�ที�นกัท่องเที�ยวจากทั�วทุกมุมโลกอยากมาสัมผสั จึงถูกยกยอ่งให้เป็น 1 

ใน 7 สิ�งมหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินขึ#นไปยงัปากปล่องภูเขาไฟที�ดบัแลว้ ระหวา่งทาง

ท่านสามารถหยดุแวะพกัชมววิและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที�ท่านแวะพกั สามารถสัมผสัวิวทิวทศัน์และ

บรรยากาศที�แตกต่างกนั เมื�อขึ#นไปถึงดา้นบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้ัมผสักบัอากาศบริสุทธิr  และ

ทศันียภาพที�สวยงามอยา่งแน่นอน 

 

 

 
  

จากนั#นพาท่านเยี�ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอบึ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บา้นแห่งนี#ไม่ใช่เป็น

แค่หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณอายมุากกวา่ vww ปี ที�ยงัมีชาวบา้นอาศยัอยูจ่ริง เอกลกัษณ์

ของการสร้างบา้นที�นี�คือจะใชดิ้นเหนียว ผสมกบัมูลมา้ เป็นตวัยึดกอ้นหินและกอ้นอิฐเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสร้าง

ของตวับา้น ถา้ท่านเคยมาเที�ยวเกาหลีใตแ้ลว้เคยเห็นไหต่างๆที�อยูต่ามบา้นก็จะเดาไดว้า่เป็นไหสาํหรับทาํ "กิมจิ" 

หรือผกัดองของเกาหลี แต่สาํหรับที�เกาะนี#นั#น ไหที�วางเรียงรายกนัอยูต่ามบา้นเรือนที�นี�จะเป็นไหสาํหรับหมกั "โอ

มีจา" หรือ แบลค็ราสเบอร์รี�  ที�จะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี#  โดยชาวบา้นจะนาํผลเบอร์รี� ป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกบั

นํ# าผึ#ง และหมกัไวส้ามปี ก่อนที�จะนาํมารับประทานได ้รสชาติหวานอมเปรี# ยว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้นการ

รักษาคนป่วย  ปัจจุบนันี#กลายเป็นสินคา้ที�ผูม้าเยี�ยมเยอืนมกัจะซื#อกลบัไปรับประทาน และซื#อเพื�อเป็นของฝาก 

บริการท่านดว้ย "แทจีพลูแบ็ก"  เป็นการนาํเนื#อหมูหมกักบัเครื�องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนาํไปผดัคลุกเคลา้พร้อม

นํ# าซุป นกัท่องเที�ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผด็เลก็นอ้ย  เมื�อสุกรับประทานกบั ผกัสด กิมจิ 

เครื�องเคียงต่าง และขา้วสวยร้อนๆ เป็นอาหารพิเศษที�ขอแนะนาํ 
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จากนั#นพาทุกท่านเดินทางสู่ Haenyeo Museum (พพิธิภัณฑ์แฮนยอ) แฮนยอ  (Female Divers )  คือนกัประดานํ# า

หญิงที�ลงไปเก็บอาหารทะเลบริเวณรอบๆชายฝั�งของเกาะเชจูด้วย

วธีิการตามแบบฉบบัดั#งเดิมของเกาหลี บางคนก็ยกใหแ้ฮนยอเป็นนาง

เงือกแห่งทอ้งทะเลซึ� งไดรั้บความสนใจอย่างมาก ภายในพิพิธภณัฑ์

ทุกท่านจะไดพ้บภาพถ่ายแฮนยอที�สะทอ้นให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง

ของผูห้ญิงบนเกาะเชจู โดยรูปแบบการจดัแสดง เป็นอาคารและวตัถุ

บอกเล่า เรื�องราว วิถีชีวิตความเป็นอยู่  ซึ� งขา้วของ เครื�องใชที้�นาํมา

แสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใชที้�เจา้ของบา้นไดใ้ชง้านจริง อาทิ เช่น

การแต่งกาย ในสมยัก่อนชุดแต่งกายของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆที�ดูสบายตา และที�สําคญัคือมีกฎห้ามไม่ให้

ผูช้ายจอ้งมองพวกเธอ แต่การแต่งกายของแฮนยอยคุปัจจุบนัจะมีชุดที�รัดรูปเต็มตวัคลา้ยกบันกัประดานํ# าสีดาํโดย

มีอุปกรณ์คือ แวน่กนันํ# า เคียว ถุงตาข่ายและหินตะกั�วร้อยเพื�อถ่วงนํ# าหนกั  ไฮไลท์ของแฮนยอคือจุดที�ดาํลงไปจะ

ลึกเกือบร้อยเมตรแต่แฮนยอ    ก็ดาํลงไปได้โดยไม่ตอ้งใช้ถงัออกซิเจนแสดงให้เห็นว่าพวกเธอนั#นมีความ

แขง็แกร่ง  ส่วนอาหารที�หามาไดน้ั#นก็มีหลากหลายทั#งสาหร่าย หอยเป๋าฮื#อ เม่นทะเล หมึกยกัษ ์ฯลฯ อนัสะทอ้งถึง

ความอุดมสมบูรณ์ของทอ้งทะเล    (หมายเหตุ :ขอสงวนสิทธิr การเขา้ชมเนื�องจากสถานที�ท่องเที�ยวบางแห่งมี

วนัหยดุประจาํสปัดาห์) 

จากนั#นพาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นทุ่งหญา้กวา้งติดทะเล 

สามารถเพลิดเพลินไปกบัความงามของโขดหินรูปร่างแปลกๆ รวมทั#งโบสถ์

คาทอลิก ภาพความงดงามจึงเป็นสถานที�ดึงดูดยอดนิยมการถ่ายทาํละครซีรี� ส์

เกาหลี เรื�อง F4 เกาหลี (BOYS OVER FLOWERS) และ IRIS (2010) 

 

 

 

 

จากนั#นพาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป บานเหลืองอร่ามเต็มเนินเขา เป็นวิวธรรมชาติที�สวยงามเหมาะแก่

การถ่ายรูปอยา่งยิ�ง (ปริมาณของดอกเรปบานอาจขึ#นอยูก่บัภูอากาศค่ะ) 
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อาหารเยน็พร้อมเสริฟทุกท่านดว้ยเมนู ซีฟู๊ดย่าง สไตล์เกาะเชจู  เมนูปิ# งย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ ทาง

เกาะเชจูขึ#นชื�อดว้ยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุ้กท่านไดลิ้#มความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพร้อมขา้วสวยและ

เครื�องเคียงต่างๆ 

จากนั#นพาทุกท่านเเขา้พกัที� Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า   

 

 

รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลีประกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ 

กิมจิ (ผกัดองเกาหลี) ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดีตอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื#ออื�นๆมากนกั แต่

จะต่างตรงที�จ ํานวนจาน (ใส่กับขา้ว) ที�น้อยกว่าเท่านั#น แต่ในปัจจุบัน ผูค้นหันมารับประทานอาหารสไตล์

ตะวนัตกกนัมากขึ#น 

จากนั# นพาทุกท่านชม  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินมังกร ที� มี

ลกัษณะคลา้ยกบัหัวมงักร อีกหนึ�งในมนตเ์สน่ห์ทางธรรมชาติ

ของเกาะเชจู ซึ� งถือกนัวา่ถา้หากใครไม่ไดม้าเยือน ยงดูอมัร็อค 

เพื�อมาดูโขดหินมงักร ถือว่ายงัมาไม่ถึงเกาะเชจู โขดหินมงักร

แห่งนี# เกิดขึ#นจากการกดักร่อนของคลื�นลมทะเล ทาํให้มีรูปทรง

ลกัษณะเหมือนหัวมงักร กาํลงัอา้ปากส่งเสียงร้องคาํรามและพยายามที�จะผุดขึ#นจากทอ้งทะเล เพื�อขึ#นสู่ทอ้งฟ้า 

เป็นประติมากรรมที�ธรรมชาติไดส้ร้างสรรคม์า สถานที�แห่งนี# เป็นที�สนใจของนกัท่องเที�ยวเกาหลีเป็นอยา่งมาก 

จากนั#นนาํท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจด

ลิขสิทธิr เรียบร้อยแลว้ เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รียกว่า 

ผลไมท้อง มีรสเปรี# ยว ดีสาํหรับบุคคลที� นิยมดื�มเหลา้ ชา กาแฟ นํ# าอดัลม ฯลฯ เมล็ด

ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพิษที�ตกคา้งหรือไขมนัที�สะสมอยู่ภายในผนังของตบั  

หรือไต ช่วยใหต้บัหรือไตของท่านแขง็แรงขึ#น ซึ�งยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง 

จากนั#นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที�นี� มีขนม  

พื#นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมขา้วพอง ช็อคโกแลต็สม้ กิมจิ สม้อบแหง้ 

มาม่า        วุน้เสน้ รวมไปถึงของใชใ้นครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้ว กระทะ 

ลูกบอลซกัผา้  เครื�องสาํอางคช์ั#นนาํ Etude , Skinfood  และของฝากของที�ระลึกมี

ใหท่้านไดเ้ลือกซื#อมากมาย พร้อมทั#งมีบริการบรรจุกล่องตามเงื�อนไขของร้าน 

 

 

วนัที)สี)ของการเดนิทาง    ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เกต็  - ศูนย์เครื)องสําอาง  -  

                                        ศูนย์โสม  - ดวิตีฟ̀รี  - ดาวทาวน์เมอืงเชจู  - กรุงเทพ  
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จากนั#นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื)องสําอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวช

สาํอางคที์�หมอศลัยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย   เช่น ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนา้ 

เครืองสําอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื�นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee 

Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี# ยงัมีครีมที�โด่งดงั  อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซรั�ม

พิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมนํ# าแตก , BB Cream , etc 

จากนั#นนําท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแห่งนี# รัฐบาลรับรอง

คุณภาพวา่ผลิตจากโสมที�อาย ุ6 ปี ซึ� งถือวา่เป็นโสมที�มีคุณภาพดีที�สุด ภายในจะมี

เจา้หน้าที�ให้ความรู้เกี�ยวกบัโสมพร้อมอธิบายคุณสมบติัและผลิตภณัฑที์�ผลิตจาก

โสม ให้ท่านไดเ้ลือกซื#อโสมที�มีคุณภาพดีที�สุดและราคาถูก กลบัไปบาํรุงร่างกาย

หรือฝากญาติผูใ้หญ่ที�ท่านรักและนบัถือ 

อาหารกลางวนั พร้อมเสริฟดว้ยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูนี#  คือหมูหมกัชิ#นบาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหลํ�าปลี 

ฟักทองอ่อน ถั�วงอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ั#งแบบแหง้และนํ# า เครื�องเคียงต่าง 

ๆ คือ ถั�วงอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกบัขา้วสวยร้อนๆ ท่านจะอิ�มอร่อยกบัเมนูอาหารนี#อยา่ง

แน่นอน 

จากนั#นนาํท่านชอ้ปปิ# งสินคา้ปลอดภาษีที� ดิวตีฟ̀รี (Duty Free Shop) ที�นี�มี

สินคา้ปลอดภาษีชั#นนาํให้ท่านเลือกซื#อมากมายกว่า 500  ชนิด  อาทิเช่น 

นํ# าหอม เสื# อผา้ เครื� องสําอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื� องประดับ หลากหลาย        

แบรนดด์งั อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   ฯลฯ 

จากนั#นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมอืงเชจู แหล่งชอ้ปปิ# งสินคา้ทอ้งถิ�น ชื�อดงั 

บนเกาะเชจู อาทิเสื#อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื�องสําอางค์ เครื�องประดบั NEW 

BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผสัประสบการณ์ชอ้ปปิ# งที�เร้าใจที�สุดของ

คุณ เหมือนยกเมียงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศทะเลใต ้

��:vw น. เหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที�ยวบินที� ZEOO�  

              เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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**กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั#งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯ

จะไม่รับผิดชอบใดๆทั#งสิ#นและขอสงวนสิทธิr ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั#งสิ#น ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือสิ�งของสูญหาย

ตามสถานที�ต่างๆ ที�เกิดขึ#นอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ที� ที�จะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการท่องเที�ยวที�ระบุในโปรแกรม ผู ้

เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั#งสิ#น ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายที�ลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่

เสริมเตียง 
พกัเดี)ยวเพิ)ม 

กุมภาพนัธ ์: 4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 ,19-22 ,20-23 
                25-28 , 26 – 1ม.ีค. , 27-2ม.ีค. 

10,900.-/คน 

4,900.- 
กุมภาพนัธ ์: 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 , 21-24 11,300.-/คน 

กุมภาพนัธ ์: 1-4 11,900.-/คน 

กุมภาพนัธ ์: 16-19 12,300.-/คน 

***เนื�องจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครั �งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื�องผูแ้อบ

แฝงมาเป็นนักท่องเที�ยว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอื์�น เช่น ไปทาํงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันั �นตั �งแต่วนัที� / มีนาคม 0112 โปรแกรม 

HOT PROMOTION JEJU ทางแลนดเ์กาหลีจาํเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื�อให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านั�น เป็นจาํนวนเงิน (/C,CCC 

บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเป็นนักท่องเที�ยวจริงๆ เดินทางท่องเที�ยวพร้อมกรุป๊และกลบัพรอ้มกรุป๊ตามโปรแกรมที�กาํหนด 

สามารถขอรบัเงินประกนันี�คืนเตม็จาํนวน ดงันั �นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลกูค้าปฎิบติัตามเงื�อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธิK ไม่คืนเงิน

ประกนักรณีลกูค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั �งที�ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าที�ตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      

ลกูค้าจะต้องเป็นผูช้าํระเองทั �งหมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเที�ยวหลงัเวลาเครื�องลงประมาณ / ชั �วโมง ทางทวัรไ์มมี่นโยบายให้คณะ

รอ ท่านที�ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไมส่ามารถเรียกร้อง

ค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื�อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที�ยวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก 
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เงื�อนไขการให้บริการกรณีสาํรองที�นั� ง  
   1. ราคาโปรโมชั�นชําระเงินเต็มจํานวน 1 วนัหลงัได้รับ invoice 
      ราคาปกติชําระเงินมดัจํา***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัได้รับ invoice 
   2. ส่วนที�เหลือชําระเต็มจํานวนก่อนออกเดินทาง 30 วนั ในกรณีที�ไม่ชําระยอดเงินส่วนที�เหลือตามเวลาที�กําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่าน
ถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ:ในการเดินทางกบัทางบริษัท 

ราคานี �รวม 
-   ค่าตั=วเครื�องบนิ ตามที�ระบใุนรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบนิ ทกุแห่งที�มี   
-   ค่าอาหารทกุมื Bอ ตามที�ระบใุนรายการ / ค่าเข้าชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าที�พกัระดบัมาตรฐาน E คืน (พกัห้องละ E-G ท่าน)  
-  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ / ค่านํ Bาหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ Bน 
-   ค่าหวัหน้าทวัร์ผู้ ชํานาญเส้นทาง นําท่านท่องเที�ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสิทธิ:หวัหน้าทวัร์ไม่บนิขึ Bนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่าประกนัอบุติัเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ O,PPP,PPP บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 
ราคานี �ไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกด์ท้องถิ�น 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
-   ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าทําหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถงึค่าอาหาร และ เครื�องดื�มที�

สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั�งเพิ�ม กรุณาติดต่อหวัหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพิ�มเองต่างหาก) 
-   ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   ค่านํ Bาหนกักระเป๋าสมัภาระ ที�หนกัเกินสายการบนิกําหนด (ปกติ 15 กก.) 
-    ค่าวีซา่สําหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจําตวัคนต่างด้าว 3) ใบสําคญัถิ�นที�อยู่ 4) 
สําเนาทะเบยีนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ Bว 2 รูป ผู้ เดินทางเตรียมเอกสารและดําเนินการยื�นวีซา่ด้วยตนเอง
เท่านั Bน  (สําหรับหนงัสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนงัสือเดินทางต้องทําเรื�องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื�นวีซา่) 
-  ค่าอาหารที�ลกูค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี�ยนแปลงจากที�โปรแกรมกําหนด หากลกูค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที�
ทางทวัร์จดัให้ กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปส่วนตวัสํารองมาด้วย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัขึ Bนไป ยดึมดัจํา 
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงินค่าทวัร์ทั Bงหมด 
(ราคาโปรโมชั�นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี�ยนแปลงวนัเดินทางและผู้ เดินทางได้ในทกุกรณี )     

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี�ยนชื�อผู้ เดินทางได้*** 
กรุ๊ปที�เดินทางต้องการันตีมดัจํากบัสายการบนิ หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถงึเที�ยวบนิพิเศษเช่น Charter Flight, 

Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจํา หรือ ค่าทวัร์ทั Bงหมด 
หมายเหตุ 
-           จํานวนผู้ เดินทาง ขั Bนตํ�า ผู้ใหญ่ EP ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ Bนไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย a วนัก่อนการเดินทาง 
-           ราคานี Bเป็นราคาสําหรับนกัท่องเที�ยวชาวไทยหรือผู้ ถือหนงัสอืเดินทางไทยเท่านั Bน (นกัท่องเที�ยวต่างประเทศชําระเพิ�มท่านละ 
G,PPP บาท) 
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 -            เที�ยวบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชน์
ของผู้ เดินทางเป็นสําคญั 
-           สงวนสิทธิ:ในการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิทั Bงไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
-           หนงัสือเดินทาง ต้องมีอายเุหลือใช้งานไม่น้อยกว่า b เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจดุประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยว เท่านั Bน 
(หากหนงัสือเดินทางเหลือน้อยกว่า b เดือนทําให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั Bงสิ Bน) 
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Bงสิ Bนหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล 
ภยัธรรมชาติ หรือกรณีที�ท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั Bงจากไทยและ
ต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Bงสิ Bน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มื Bอ เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว 
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Bงสิ Bน หากเกิดสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตทีุ�เกิดจาก ความประมาท
ของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
-           ตั=วเครื�องบนิเป็นตั=วราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวนัหรือคืนเงิน 
-          การติดต่อใดๆกบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทําในวนัทําการของบริษัทดงันี B วนัจนัทร์ - วนัศกุร์ เวลา 
Pf.PP น. - Og.PP น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั Bนๆ ถือว่าเป็นวนัหยดุทําการของบริษัท 
-          มคัคเุทศก์ พนกังาน  ไม่มีอํานาจในการให้คําสญัญาใดๆ แทนบริษัททั Bงสิ Bน เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจขอบริษัทกํากบั
เท่านั Bน 
-           หากท่านที�ต้องการออกตั=วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื�องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทกุครั Bงก่อนทําการออกตั=ว เพื�อ
ป้องกนัปัญหาเที�ยวบนิล่าช้า เปลี�ยนแปลงไฟล์ทบนิ การยกเลิกไฟล์ทบนิ เปลี�ยนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบนิ  
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ�งอยู่เหนือการควบคมุของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทกุกรณี 
-           ถ้าลกูค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิBงตามที�โปรแกรมกําหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ OPP,PPP วอน หรือเป็นเงินไทย
G,aPP บาท 
-           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ Bนอยู่กบัห้องว่าง ณ วนัเข้าพกั และโรงแรมที�เข้าพกั ไม่สามารถ 
CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้าลกูค้ามีความประสงค์ขอแยกตวัจากทวัร์หรือการท่องเที�ยวกบัคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธิ:การตดัห้องพกัสําหรับผู้ ที�ไม่เดินทาง ผู้ ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพกัได้ 
-           ขอสงวนสิทธิ:สําหรับลกูค้าที�เดินทางท่องเที�ยว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั Bน 
-            เมื�อท่านตกลงชาํระเงนิไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ที�ได้ระบุไว้แล้วทั �งหมด 
 
 
 

กรณุาอ่านเงื)อนไขการจองทวัรต์ามที)ระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าที)ก่อนทาํการจอง 


