
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง � พฤษภาคม – �� มิถนุายน ��� 

โปรแกรมเดนิทาง 
พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - ภูเขาซองอคั  - วดัซนับงัซา  - จูซงัจอลลี�  - อุทยานแห่งชาติฮลัลาซาน –  

ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ซอพจิโกจิ  - ร้านนํ*ามนัสน  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอึบ  -  
พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ  - ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอมัร็อค  - ร้านคา้สมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  -  

ศูนยโ์สม  - ศูนยเ์ครื�องสาํอาง  - ดิวตี*ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู 
  

   

 

23.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ บรเิวณชั �น 4 ชั �นผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ 

EASTAR JET (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ .....  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข .....  โดยมี

เจา้หน้าที�จากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในเรื�องของเอกสาร 

 

 

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.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ EASTAR JET เที�ยวบนิที� ZE552 นบัเป็นสายการบนิน้อง

ใหม่ภายใตก้ารจดทะเบยีนประเทศเกาหลใีตท้ี�เพิ�งเขา้มาบนิในตลาดไทยเมื�อปี พ.ศ. 2HHI เป็นสายการบนิ

คุณภาพใชเ้วลา 6 ปี ในการเตบิโต มเีที�ยวบนิทั �งในประเทศเกาหลแีละต่างประเทศ ใชเ้ครื�องบนิที�มรีะบบเป็น

มติรกบัสิ�งแวดลอ้ม มกีารพฒันาดา้นระยะทางการบนิ และประสทิธภิาพในการใชนํ้�ามนัเชื�อเพลงิอย่างดเียี�ยม 

 

 

 

 

 

09.30-10.30  น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิชจ ู เป็นท่าอากาศยานที�ใหญ่เป็นอนัดบัที� 3 ของเกาหลใีต ้ รองจากท่าอากาศ

ยานนานาชาตอินิชอน และท่าอากาศยานกมิโป ก่อตั �ง เมื�อปี พ.ศ. 2511 ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร พาท่านเดนิทางสู ่  เกาะเชจ ูซึ�งไดร้บัการขึ�นทะเบยีนมรดกโลก (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึ�น 

2 ชั �วโมง เพื�อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิ�นของประเทศเกาหล)ี 

พาท่านเดนิทางสู่ ไร่ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนที�ได้รบั

ของขวญัจากธรรมชาติ ทําให้เป็นที�ปลูกชาเขยีวคุณภาพสงู ที�ส่ง

ผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทั �วโลก เป็นสถานที�จ ัดแสดง

ประวัติและวัฒนธรรมการชงชา   อันหลากหลาย รวมถึง

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขยีวคุณภาพ

เยี�ยมเหมาะสําหรบัซื�อเป็นของฝาก มคุีกกี�ชาเขยีว ซุปชาเขยีว 

แผ่นมาส์กหน้าชาเขยีว และแชมพู เป็นต้น ภายในยงัมีคาเฟ่ที�

จําหน่ายชาเขียวทั �งร้อนและเย็น ไอศกรีม ชาเขียว และโรลชา

เขยีวที�คุณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปด้วย หอชมววิซึ�ง

นักท่องเที�ยวจะไดส้มัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวที�ใหญ่

ที�สุดในเกาหลีใต้ รวมทั �งถ่ายภาพที�ระลึกกับถ้วยชา ซึ�งเป็น

สญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวที�นี� 

 

วนัที�สองของการเดินทาง    พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ภูเขาซองอคั  - วดัซันบังซา  - จูซังจอลลี�  - อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน 
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พาท่านเดนิทางสู่ ภเูขาซองอคั (SONG AK)  เป็นภูเขาไฟที�

สวยงามอกีV ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมววิทอ้งทะเล ภูเขาไฟฮลั

ลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มชีายหาดหนิรมิทะเล 

ชายหาดที�นี�จะไม่ไดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสดีํา นํ�าทะเลสี

ดาํแปลกตา เป็นจุดดาํนํ�ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา 

จะมีช่องที�ทหารญี�ปุ่นบังคับให้คนเกาหลีขุดเจาะไว้ตั �งแต่สมัย

สงครามโลก  เพื�อเอาไวจ้อดเรอืแอบซ่อนไวส้าํหรบัทําลายเรอืของ

อเมรกิา โดยทาํเป็นเรอืตดิระเบดิแลว้พุ่งชนแบบพลชีพี ก่อนนี�เปิด

ใหเ้ขา้ชม แต่มเีหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมาเลยปิดไม่ใหเ้ขา้ชมอกีเลย และยงัเคยเป็นสถานที�ถ่ายทําเรื�อง "แด

จงักมึ"ตอนที�ถูกเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลใีต ้

พร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนูขึ�นชื�อ จมิดกั ไก่อบซีอิZว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื�นเมืองดั �งเดิม จิมดกัจานนี�

ประกอบไปด้วย ไก่ชิ�นโต วุ้นเสน้เกาหลนีี�มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆทําจากมนัฝรั �งทําให้เหนียวนุ่มเป็น

พเิศษผดัคลุกเคล้ากบัซอสสตูรเฉพาะ เสริ์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ  การรบัประทานใช้กรรไกรตดัเสน้และไก่

ฉบัๆใหเ้ป็นชิ�นเลก็พอดคีาํ รบัรองตอ้งตดิใจ 

จากนั �นพาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัซา วดัแห่งนี�ตั �งอยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่าง

ทางขึ�นท่านจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์  ภายในวัดจะ

ประดษิฐานพระพุทธรปูองคใ์หญ่ซึ�งเป็นพระประธานที�มคีวาม

ศกัดิ ]สทิธิ ]และเป็นที�เลื�อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจู และชาว

เกาหลใีตท้ี�นบัถอืศาสนาพุทธ  และรปูป ั �นเจา้แม่กวนอมิซึ�งหนั

หน้าออกสู่ทะเล นอกจากนั �นยงัมีรูปป ั �นพระสงักจัจายน์ ซึ�ง

หากได้ลูบพุงก็จะรํ�ารวยเงินทอง ท่านจะได้พบกับวิธีการ

ทําบุญของชาวเกาหลีใต้ที�แตกต่างกับวัฒนธรรมไทย โดย

นิยมถวายขา้วสารเพื�อเป็นอาหารสําหรบัพระสงฆแ์สดงถงึความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทยีนเพื�อเป็นแสงสว่าง

แห่งชวีติ นอกจากนั �นที�วดัแห่งนี�ท่านยงัจะไดช้ื�นชมกบัววิทะเลที�สวยงามของแหลมมงักรที�ยื�นออกสูม่หาสมุทร 

จากนั �นพาท่านชม จูซงัจอลลี  ซึ�งเปรยีบเสมอืนดั �งเสาหนิตั �งตรง

รูปทรงสี�เหลี�ยมผื�นผ้าหรอืลกัษณะคล้ายคลงึกบัเลขาคณิตรูปหก

เหลี�ยมเรยีงสลบักนัไปมาอย่างสวยงาม ทั �งหมดนี�เกดิจากการกดั

เซาะของลมและนํ�าทะเล เรยีกว่าเป็นฝีมอืของธรรมชาตลิว้นๆ ทํา

ให้เกิดทิวทศัน์ที�แปลกตาสวยงามมา พร้อมสมัผสับรรยากาศที�

สวยงามและถ่ายรปูเป็นที�ระลกึ 
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พาท่านเดนิทางสู ่อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน  เป็นภูเขาที�สงูที�สดุในประเทศเกาหลใีต ้ประกอบดว้ยภูเขาไฟ

ที�ดบัไปนานแลว้ซึ�งเป็นต้นกําเนิดของเกาะส่วนใหญ่ในเชจู ภู

เขาฮลัลาซานมคีวามสงู 1,950 เมตร และไดร้บัการคดัเลอืก

ใหเ้ป็นสถานที�ท่องเที�ยวทางธรรมชาตทิี�มคีวามสวยงามลําดบั

ที� 182 ของเกาหล ีและจดัตั �งเป็นอุทยานแห่งชาติตั �งแต่ปี 

ค.ศ. 1970 ภูเขาฮลัลาไดร้บัการขึ�นทะเบยีนเป็นพื�นที�สงวน

เขตชวีมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพยีงอกี

หา้ปีต่อมากไ็ดร้บัการแต่งตั �งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ(World Natural Heritage Site) 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารที�เป็นที�นิยมของชาวเกาหล ี โดยการนําหมูสามชั �นไปย่างงบน

แผ่นโลหะที�ถูกเผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื�องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีม

หั �นบางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และนํ�ามนังา ถงึแมว้่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการที�สุดแสนจะธรรมดา คอื

ไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสีว่นผสมที�หลากหลาย แต่ว่าถา้พดูถงึรสชาตแิลว้ นบัว่าพลาดไม่ไดเ้ลย 

                                  จากนั �นพาทุกท่านเเขา้พกัที� Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

รบัประทานอาหารเช้าที�โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรส

ต่างๆ กมิจ ิ     (ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื�อ

อื�นๆมากนกั แต่จะต่างตรงที�จาํนวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ที�น้อยกว่าเท่านั �น แต่ในปจัจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทาน

อาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึ�น 

  

 

 

 

จากนั �นนําท่านชม ปล่องภเูขาไฟซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟที�ดบัแลว้

ปากปล่องภูเขาไฟที�มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานที�โด่งดงัที�ผูค้นมาขอพรและชมพระอาทติยข์ึ�น เป็นหนึ�ง

ใน 10 สถานที�สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี�เรายงัสามารถดื�มดํ�ากบัทอ้งฟ้าและนํ�าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที�

สวยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจ ู เป็นสถานที�ที�นกัท่องเที�ยวจากทั �วทุกมมุโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องให้

เป็น 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึ�นไปยงัปากปล่องภูเขาไฟที�ดบัแลว้ 

วนัที�สามของการเดินทาง    ปล่องภูเขาไฟซองซานอลิจูบง - ซอพจิโกจิ    - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง   - 

                                            หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ  -  พพิธิภัณฑ์แฮนยอ -  ชายหาดวอลจองรี 
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ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรปูจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิที�ท่านแวะพกั สามารถสมัผสั

ววิทวิทศัน์และบรรยากาศที�แตกต่างกนั เมื�อขึ�นไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมัผสักบั

อากาศบรสิทุธิ ] และทศันียภาพที�สวยงามอย่างแน่นอน 

จากนั �นพาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นทุ่งหญา้กวา้งตดิ

ทะเล สามารถเพลดิเพลนิไปกบัความงามของโขดหนิรูปร่างแปลกๆ 

รวมทั �งโบสถ์คาทอลิก ภาพความงดงามจงึเป็นสถานที�ดงึดูดยอด

นิยมการถ่ายทําละครซรีี�สเ์กาหล ีเรื�อง F4 เกาหล ี(BOYS OVER 

FLOWERS) 

จากนั �นพาท่านเดนิทางต่อที� ร้านค้าสมุนไพรสนเขม็แดง มหศัจรรย์

แห่งธรรมชาติ      ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัย

แห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและนํ�าตาลใน

กระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้าง

สารพษิในร่างกาย เพื�อเพิ�มภูมติ้านทานและทําใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึ�งกําลงัเป็นสิ�งที�ไดร้บัความนิยม

จากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านดว้ย "แทจพีลแูบก็"  เป็นการนําเนื�อหมหูมกักบัเครื�องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนนําไป

ผดัคลุกเคลา้พร้อมนํ�าซุป นักท่องเที�ยวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื�อสุก

รบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื�องเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษที�ขอแนะนํา 

จากนั �นพาท่านเยี�ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บา้นแห่งนี�ไม่ใช่

เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่

ยังเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 

xyy ปี ที�ยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง 

เอกลกัษณ์ของการสร้างบ้านที�นี�คอืจะ

ใชด้นิเหนียว ผสมกบัมูลมา้ เป็นตวัยดึ

ก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็น

โครงสร้างของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมา

เที�ยวเกาหลใีต้แล้วเคยเห็นไหต่างๆที�อยู่ตามบ้านกจ็ะเดาได้ว่าเป็นไหสําหรบัทํา "กิมจิ" หรอืผกัดองของ

เกาหล ีแต่สาํหรบัที�เกาะนี�นั �น ไหที�วางเรยีงรายกนัอยู่ตามบา้นเรอืนที�นี�จะเป็นไหสาํหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื 

แบลค็ราสเบอรร์ี� ที�จะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี� โดยชาวบา้นจะนําผลเบอรร์ี�ป่ามาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบันํ�าผึ�ง 

และหมกัไวส้ามปี ก่อนที�จะนํามารบัประทานได ้รสชาตหิวานอมเปรี�ยว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้นการรกัษา

คนปว่ย  ปจัจุบนันี�กลายเป็นสนิคา้ที�ผูม้าเยี�ยมเยอืนมกัจะซื�อกลบัไปรบัประทาน และซื�อเพื�อเป็นของฝาก 
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จากนั �นพาทุกท่านเดนิทางสู่ Haenyeo Museum (พิพิธภณัฑ์แฮนยอ) แฮนยอ คอืนักดํานํ�าที�ลงไปเกบ็

อาหารทะเลบรเิวณรอบๆชายฝ ั �งของเกาะเชจูดว้ยวธิกีารตาม

แบบฉบบัดั �งเดมิของเกาหล ีบางคนกย็กให ้ แฮนยอเป็นนาง

เงือกแห่งท้องทะเลซึ�งได้รับความสนใจอย่างมาก ภายใน

พพิธิภณัฑ์ทุกท่านจะได้พบภาพถ่ายแฮนยอที�สะทอ้นให้เหน็

ถงึความแขง็แกร่งของผูห้ญงิบนเกาะเชจู โดยรูปแบบการจดั

แสดง เป็นอาคารและวัตถุบอกเล่า เรื�องราว วิถีชีวิตความ

เป็นอยู่  ซึ�งข้าวของ เครื�องใช้ที�นํามาแสดงส่วนใหญ่จะเป็น

ของใช้ที�เจ้าของบ้านได้ใช้งานจรงิ อาท ิเช่นการแต่งกาย ใน

สมยัก่อนชุดแต่งกายของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆที�ดสูบายตา 

และที�สําคญัคอืมกีฎหา้มไม่ให้ผูช้ายจอ้งมองพวกเธอ แต่การแต่งกายของแฮนยอยุคปจัจุบนัจะมชีุดที�รดัรูป

เต็มตัวคล้ายกบันักประดานํ�าสดีําโดยมีอุปกรณ์คอื แว่นกนันํ�า เคยีว ถุงตาข่ายและหินตะกั �วร้อยเพื�อถ่วง

นํ�าหนัก  ไฮไลท์ของแฮนยอคือจุดที�ดําลงไปจะลึกเกือบร้อยเมตรแต่แฮนยอกด็ําลงไปได้โดยไม่ต้องใช้ถัง

ออกซเิจนแสดงให้เหน็ว่าพวกเธอนั �นมคีวามแขง็แกร่งส่วนอาหารที�หามาได้นั �นกม็หีลากหลายทั �งสาหร่าย 

หอยเป๋าฮื�อ เม่นทะเล หมกึยกัษ์ ฯลฯ อนัสะทอ้งถงึความอุดมสมบรูณ์ของทอ้งทะเล (หมายเหตุ :ขอสงวนสทิธิ ]

การเขา้ชมเนื�องจากสถานที�ท่องเที�ยวบางแห่งมวีนัหยุดประจาํ) 

 

 

 

 

จากนั �นพาทุกท่านเดนิทางสู ่Woljeongri Beach (ชายหาด วอลจองรี) เป็น V ใน H ชาดหาดที�มชีื�อเสยีงบน

เกาะเชจ ูหาดทรายสทีองกบันํ�าทะเลสฟ้ีาใสที�สะทอ้นแสงอาทติยใ์หเ้หน็ประกายระยบิระยบันั �นดูกลมกลนืกนั

อย่างสวยงาม  เป็นชายหาดที�ผูค้นเดนิทางมาเที�ยวพกัผ่อนในช่วงฤดูร้อน บรเิวณรอบชายหาดมรีา้นกาแฟ 

คาเฟ่ รา้นอาหาร น่ารกักบับรรยากาศผ่อนคลาย สบายๆ ใหทุ้กท่านไดม้าสมัผสั 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนู ซฟู๊ีดนึ�ง สไตลเ์กาะเชจ ู เมนูปิ�งย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ ทาง

เกาะเชจขูึ�นชื�อดว้ยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุ้กท่านไดล้ิ�มความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวย

และเครื�องเคยีงต่างๆ 

จากนั �นพาทุกท่านเเขา้พกัที� Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   
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รบัประทานอาหารเช้าที�โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรส

ต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื�ออื�นๆ

มากนัก แต่จะต่างตรงที�จํานวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ที�น้อยกว่าเท่านั �น แต่ในปจัจุบนั ผู้คนหนัมารบัประทาน

อาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึ�น 

จากนั �นพาทุกท่านชม  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินมังกร ที�มี

ลกัษณะคล้ายกบัหวัมงักร อกีหนึ�งในมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติของ

เกาะเชจ ูซึ�งถอืกนัว่าถา้หากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพื�อมาดู

โขดหนิมงักร ถอืว่ายงัมาไม่ถงึเกาะเชจู โขดหนิมงักรแห่งนี�เกดิขึ�น

จากการกดักร่อนของคลื�นลมทะเล ทาํใหม้รีปูทรงลกัษณะเหมอืนหวั

มังกร กําลังอ้าปากส่งเสียงร้องคํารามและพยายามที�จะผุดขึ�นจากท้องทะเล เพื�อขึ�นสู่ท้องฟ้า เป็น

ประตมิากรรมที�ธรรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานที�แห่งนี�เป็นที�สนใจของนกัท่องเที�ยวเกาหลเีป็นอย่างมาก 

 

จากนั �นนําท่านชม รา้นสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิ ]เรยีบรอ้ยแลว้ เป็น

สมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มี

รสเปรี�ยว ดสีาํหรบับุคคลที� นิยมดื�มเหลา้ ชา กาแฟ นํ�าอดัลม ฯลฯ เมลด็

ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิที�ตกคา้งหรอืไขมนัที�สะสมอยู่ภายในผนัง

ของตบั  หรอืไต ช่วยให้ตบัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึ�น ซึ�งยงัส่งผลดต่ีอ

สขุภาพร่างกายของท่านเอง 

จากนั �นพาท่านเดนิทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที�นี�มขีนม  พื�นเมอืงเกาหลหีลากชนิด 

อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลต็ส้ม กมิจ ิสม้อบแห้ง มาม่า   วุ้นเส้น 

รวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถ้วยใส่ขา้ว กระทะ ลูกบอลซกั

ผา้  เครื�องสาํอางคช์ั �นนํา Etude , Skinfood  และของฝากของที�ระลกึมใีห้

ท่านไดเ้ลอืกซื�อมากมาย พรอ้มทั �งมบีรกิารบรรจุกล่องตามเงื�อนไขของรา้น 

 

อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูนี� คือหมูหมักชิ�นบาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น 

กะหลํ�าปล ีฟกัทองอ่อน ถั �วงอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ั �งแบบแหง้และนํ�า 

เครื�องเคยีงต่าง ๆ คอื ถั �วงอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิ�มอร่อย

กบัเมนูอาหารนี�อย่างแน่นอน 

วนัที�สี�ของการเดนิทาง    ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เกต็  - ศูนย์โสม  -  

                                       ศูนย์เครื�องสําอาง   - ดวิตี3ฟรี  - ดาวทาวน์เมอืงเชจู  - กรุงเทพ  
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จากนั �นนําท่านสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศนูยโ์สมแห่งนี�รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที�อายุ 6 

ปี ซึ�งถอืว่าเป็นโสมที�มคุีณภาพดทีี�สดุ ภายในจะมเีจา้หน้าที�ใหค้วามรู้

เกี�ยวกบัโสมพรอ้มอธบิายคุณสมบตัแิละผลติภณัฑท์ี�ผลติจากโสม ให้

ท่านได้เลือกซื�อโสมที�มีคุณภาพดีที�สุดและราคาถูก กลับไปบํารุง

ร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ที�ท่านรกัและนบัถอื 

จากนั �นพาท่านเดนิทางสู่ ศูนยร์วมเครื�องสาํอางค ์Midam Cosmetic ประเภทเวชสําอางคท์ี�หมอศลัยกรรม

เกาหลร่ีวมออกแบบมากมาย   เช่น ผลติภณัฑบ์ํารุงผวิหน้า เครอืงสาํอางค ์หลากหลายแบรนด ์และอื�นๆอกี

มากมาย อาทเิช่น B�B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี�ยงัมคีรมีที�

โด่งดงั  อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซรั �มพิษงู , ครีมโบท็อก , 

Aloevera Gel . ครมีนํ�าแตก , BB Cream , etc 

 

จากนั �นนําท่านชอ้ปปิ�งสนิคา้ปลอดภาษทีี� ดิวต̂ีฟรี (Duty Free Shop) ที�นี�มี

สนิคา้ปลอดภาษีชั �นนําใหท้่านเลอืกซื�อมากมายกว่า 500  ชนิด  อาทเิช่น 

นํ�าหอม เสื�อผา้ เครื�องสําอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื�องประดบั หลากหลาย        

แบรนดด์งั อาทเิช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   

ฯลฯ 

จากนั �นพาท่านเดนิทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งชอ้ปปิ�งสนิค้าทอ้งถิ�น 

ชื� อดัง  บนเกาะเชจู  อาทิเสื�อผ้า  รองเท้า  กระเป๋า เครื� องสําอางค ์

เครื�องประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสัประสบการณ์ช้

อปปิ� งที�เร้าใจที�สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์

บรรยากาศทะเลใต ้

�V:xy น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ EASTAR JET เที�ยวบนิที� ZEHHV  

              เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั*งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯ

จะไม่รับผิดชอบใดๆทั*งสิ*นและขอสงวนสิทธิH 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        

ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั*งสิ*น ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายที�ลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 
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เง̀ือนไขการให้บริการกรณีสาํรองท̀ีนัง̀  
   1. ราคาโปรโมชั �นชาํระเงนิเตม็จาํนวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      ราคาปกตชิาํระเงนิมดัจาํ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. สว่นที�เหลอืชาํระเตม็จาํนวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีที�ไม่ชาํระยอดเงนิสว่นที�เหลอืตามเวลาที�กาํหนด รวมถงึกรณีเชค็
ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธิ ]ในการเดนิทางกบัทางบรษิทั 

ราคาน̂ีรวม 
-   ค่าตั �วเครื�องบนิ ตามที�ระบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งที�ม ี  
-   ค่าอาหารทุกมื�อ ตามที�ระบใุนรายการ / ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าที�พกัระดบัมาตรฐาน � คนื (พกัหอ้งละ �-x ท่าน)  

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเด̀ียวเพ̀ิม 

พฤษภาคม : 29 พ.ค. – 1 ม.ิย. 
มถุินายน : 3-6 , 4-7 , 5-8 ,10-13 ,11-14 ,12-15 

10,400./คน 

4,900.- 
พฤษภาคม : 30 พ.ค. – 2 ม.ิย. 
มถุินายน : 2-5 ,6-9 , 9-12 , 13-16 ,16-19 

11,600./คน 

พฤษภาคม : 31 พ.ค. – 3 ม.ิย. 
มถุินายน : 1-4 ,7-10 ,8-11 , 14-17 ,15-18 

11,800./คน 

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

แฝงมาเป็นนักท่องเที�ยว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอื์�น เช่น ไปทาํงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันั �นตั �งแต่วนัที� / มีนาคม 012/ 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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-  ค่ารถรบั-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ / ค่านํ�าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ�น 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง นําท่านท่องเที�ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสทิธิ ]หวัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึ�นไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ V,yyy,yyy บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 (ขอสงวนสทิธิ ]เอกสารเบกิประกนั หรอื ใบรบัรองแพทยเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั �น) 
 
ราคาน̂ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ�น 700 บาท หรอื 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-   ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ 

เครื�องดื�มที�ส ั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั �งเพิ�ม กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิ�มเองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่านํ�าหนกักระเป๋าสมัภาระ ที�หนกัเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-   ค่าวซ่ีาสาํหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3) ใบสาํคญัถิ�นที�
อยู่ 4) สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ�ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและดาํเนินการยื�น
วซ่ีาดว้ยตนเองเท่านั �น  
 (สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งทาํเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื�นวซ่ีา) 
-  ค่าอาหารที�ลกูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลี�ยนแปลงจากที�โปรแกรมกาํหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรบัประทาน
อาหารที�ทางทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารสาํเรจ็รปูสว่นตวัสาํรองมาดว้ย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึ�นไป ยดึมดัจาํ 
- ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์ั �งหมด 
(ราคาโปรโมชั �นไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี )     

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได*้** 
กรุ๊ปที�เดนิทางตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเช่น Charter 

Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื ค่าทวัรท์ั �งหมด 
 

หมายเหต ุ
-           จาํนวนผูเ้ดนิทาง ขั �นตํ�า ผูใ้หญ่ �y ทา่น (ผูใ้หญ่) ขึ�นไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย H วนัก่อนการ
เดนิทาง 
-           ราคานี�เป็นราคาสาํหรบันกัท่องเที�ยวชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านั �น (นกัท่องเที�ยวต่างประเทศชาํระเพิ�ม
ท่านละ x,yyy บาท) 
 -            เที�ยวบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
-           สงวนสทิธิ ]ในการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิทั �งไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า � เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื�อท่องเที�ยว 
เท่านั �น (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า � เดอืนทาํใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น) 
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-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�นหากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีที�ท่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าที�กรม
แรงงานทั �งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื�อ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที�เกดิจาก 
ความประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
-           ตั �วเครื�องบนิเป็นตั �วราคาพเิศษ กรณีที�ท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งทาํในวนัทาํการของบรษิทัดงันี� วนัจนัทร ์- วนั
ศุกร ์เวลา y�.yy น. - V�.yy น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนกัขตัฤกษท์ี�รฐับาลประกาศในปีนั �นๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุด
ทาํการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มอีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทั �งสิ�น เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจขอ
บรษิทักาํกบัเท่านั �น 
-           หากท่านที�ตอ้งการออกตั �วภายในประเทศ อาทเิช่นเครื�องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามที�เจา้หน้าที�ทุกครั �งก่อนทาํการออก
ตั �ว เพื�อป้องกนัปญัหาเที�ยวบนิล่าชา้ เปลี�ยนแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลี�ยนแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาด
จากสายการบนิ  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึ�งอยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนื
ค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปปิ�งตามที�โปรแกรมกาํหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ Vyy,yyy วอน หรอืเป็น
เงนิไทยx,Hyy บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ�นอยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมที�เขา้พกั ไม่
สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการทอ่งเที�ยวกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิ ]การตดัหอ้งพกัสาํหรบัผูท้ี�ไม่เดนิทาง ผูร่้วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิ ]สาํหรบัลกูคา้ที�เดนิทางท่องเที�ยว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านั �น 
-            เมื`อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทัง̂หมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัใน
เง̀ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ท̀ีได้ระบุไว้แล้วทัง̂หมด 
 

กรณุาอ่านเงือ̀นไขการจองทวัรต์ามท̀ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท̀ีก่อนทาํการจอง 


