
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

ถนนกงัหนัชินซางวินดมิ์ล -   แหลมซงอคัซาน หรือ SUMOKWON PARK -  ทุ่งดอกเรป– วดัซนับงั โพมนุซา - ไรช่าเขียวโอซุลล็อค   

ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND – หมู่บา้นวฒันธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง  - ชายหาดโขดหิน ควงัชีกี 

ศนูยแ์สดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING -ถนนสายรุง้เชจู  - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ละลายเงินวอน –ชายหาดอีโฮเทอ ู

รา้นคา้ปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงในดาวนท์าวน ์



 
 

 

 

จุดนดัพบแรกสนามบินสวุรรณภูมิ เป็นสนามบินนานาชาติประจ าประเทศไทย เวลานัดหมาย : 22:30 

เที่ยวบิน : 7C2244 

เที่ยวบินออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสวุรรณภูมิ เวลา : 03.25-10.50 เที่ยวบิน : 7C2244 ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 5-6ชั่วโมง 

 

 

พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจูอินเตอรเ์นชั่นแนลแอรพ์อรต์ หลงัจากผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋าที่

สายพาน ออกมาพบกบัผูน้ าทัวรเ์พ่ือท าการยืนยนัตวัตนการเขา้รว่มทวัร ์และเตรียมตวับริเวณจุดนดัพบเพ่ือ

ออกเดินทางท่องเที่ยวพรอ้มกนั 

 

พาท่านรบัประทานเมนขึูน้ชื่อประจ าเกาะเชจู Jeon Bok Juk หรือโจ๊กหอยเป๋าฮือ้  ที่โด่งดงัแบบใครที่มาเที่ยวเชจูตอ้งลองมา

ลิม้รสใหไ้ด ้และที่ส าคญันอกจากความอรอ่ยของตวัขา้วโจ๊กที่ถกูปรุงเป็นพิเศษแลว้ ยงัมีหอยเป๋าฮือ้จากทอ้งทะเลเกาะเชจู 

มาเป็นชิน้พอดีค าแบบน่ารบัประทานมากๆ เมนนูีบ้อกเลยว่านอกจากอรอ่ยแลว้ยงัไดป้ระโยชน ์เพ่ิมก าลงัวงัชาอีกดว้ย 

 

พาท่านสัมผสัความอลงัการของกงัหนัลมขนาดใหญ่ริมชายทะเลบนเกาะเชจู ถนนกงัหนัชินซางวินดมิ์ล  ซึ่งเป็น

อีกหนึ่งสญัลกัษณืที่นี่ เพราะเกาะเชจูจะมีลมพดัตลอดทัง้ปี จึงเหมาะแก่การผลิดกระแสไฟดว้ยพลงังานลม ท า

ใหเ้กิดความสวยงามของกงัหนัสีขาวที่เรียงรายเลียบชายฝ่ังทะเล ตดักบัน า้ทะเลสีฟ้าคราม และยงัมีสะพาน

เชื่อมต่อถึงกนัใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ดินเล่นถ่ายรูปชมความงดงามกนัดว้ย หากช่วงที่น า้ทะเลขึน้ ก็จะไดเ้ห็น

บรรยากาศท่ีไดเ้ดินลยุน า้ทะเลชิวๆ ไดฟิ้ลเหมือนเดินบนน า้ทะเลไปดกูงัหนัลมใกล้ๆ  

พาท่านเดินทางสู่ ซองอคัซาน(SONG AK SAN) หรือที่เรียกกนัว่า “แหลมซองอคัซาน” เป็นภูเขามีแหลมทอดยา

วอ อกสู่ทอ้งทะเล พรอ้มประวิติศาสตรเ์กี่ยวกบัสงครามในสมยัอดีต ที่มีการใหช้าวบา้นเกาะเชจูมาเจาะอโุมงค์

เพ่ือเก็บยทุโธปกรณต์่างๆ ปัจจุบนัยงัเป็นอโุมงคบ์า้ง บางอนัก็ถล่มลงมาแลว้ แต่ดว้ยความสวยงามของบริเวณ

นี ้จึงถกูเลือกใหเ้ป็นฉากถ่ายท าซีรียส์ดุฮิตที่ดงัทั่วโลก “แดจงักึม” นั่นเอง เม่ือมาเที่ยวที่นี่แนะน าใหล้งไปถ่ายรูป

บริเวณท่าเรือที่มีหินรูปทรงแปลกตา และชายหาดหินทรายที่มีสีด าสนิท จนหลายคนเรียกทะเลบริเวณนีว่้า 

ทะเลสีด า และที่พลาดไม่ไดต้อ้งไปอดุหนนุ อาหารทะเลที่งมขึน้มาสดๆ อาทิ หอยเป๋าฮือ้ ปลิงทะเล โดย

ชาวบา้นกลุ่มหญิงประดาน า้ หรือ แฮนยอ ถาัโชคดีก็อาจจะไดเ้ห็นการด าทะเลของป้าๆบริเวณนัน้ดว้ย  

น าท่านเดินทางสู่ SUMOKWON PARK สวนสาธารณะที่สามารถชมดอกซากุระเต็มสองขา้งทาง  

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิู 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     ถนนกงัหนัชินซางวินดมิ์ล -   แหลมซงอคัซาน หรือ SUMOKWON PARK -  ทุ่งดอกเรป– 

                                              วดัซนับงั โพมุนซา - ไร่ชาเขียวโอซุลลอ็ค   
 



 

หมายเหตุ : สวนสาธารณะ SUMOKWON จะพาเดินทางไปชมในช่วงที่มีซากุระเท่านั้น ขอสงวนสิทธ์ิจัดโปรแกรมตามบริษัทเท่านั้น 

พาทกุท่านชมทุ่งดอกคาโนลา (Canola ) หรือที่เรียกกันภาษาเกาหลีว่าดอกยแูช หรือ บางคนก็เรียก เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed) ดอกไมสี้

เหลืองสดใสนีเ้ป็นดอกไมท้ี่เหมือนเป็นสญัลกัษณข์องเกาะเชจู เม่ือเขา้สู่ฤดูใบไมผ้ลิในประเทศเกาหลีใต ้

ในช่วงวนัเดือนมีนาคม ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศท่ีเกาหลีใตจ้ะค่อยๆอบอุ่นขึน้จากตอนใตข้อง

ประเทศก่อน เม่ือความอบอุ่นมาเยือน ดอกไมอ้ย่างดอกคาโนลาหรือ ดอกยูแชก็ค่อยๆออกดอก สี

เหลืองสนใส อรา่มเต็มทอ้งทุ่ง ของเกาะเชจู ตดักบัทอ้งฟ้าสีสดใส เป็นวิวที่ค่อนขา้งสวยงามมาก 

นอกจากจะมีความสวยดอกยแูชยงัเป็นพืชที่สามารถน าไปผลิตเป็นน า้มนัเพ่ือสขุภาพไดด้ีเยี่ยม นอกจากนีส้  าหรบัท่านใดท่ีชื่นชอบซีรีสเ์กาหลี 

อาจจะยงัจ าซีรีสเ์ร่ืองดงัอย่าง Spring Waltz ไดเ้ป็นอย่างดี โดยเฉพาะฉากบา้นหลงัสวยสีขาว ที่ตัง้ตระหง่านอยู่ท่ามกลางดอกยแูชสีเหลืองอรา่ม 

จากนัน้พาท่านแวะเยี่ยมชม และนมัสการพระใหญ่ ณ วดัซนับงัโพมนุซา วดัแห่งนีต้ัง้อยู่บนเขาซนับงัหนั

หนา้ออกสู่ทะเล ภายในวดัประดิษฐานพระพทุธรูปองคใ์หญ่สีทองถือถว้ยโอสถ ผูค้นนิยมมาขอพรเร่ือง

ของสขุภาพ และความร ่ารวยเงินทอง โดยนิยมท าบุญดว้ยการถวายขา้วสาร เทียน พรอ้มทัง้การหมนุ

ระฆงัทองค ารอบฐานองคพ์ระเพ่ือความเป็นศิริมงคลอีกดว้ย ซึ่งมีความศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีเล่ือมใสของ

ชาวบา้นบนเกาะเชจูมายาวนาน นอกจากนัน้รูปป้ันพระแม่กวนอิมซึ่งหนัหนา้ออกสู่ทะเล ยงัเป็นอีกหนึ่ง

ศรทัธาของผูท้ี่นบัถือ นิยมน าน า้บริสทุธ์มาถวาย เพ่ือความอดุมสมบูรณข์องชีวิต ไม่ใช่แค่ชาวพทุธ

เท่านัน้ที่นิยมมาเยี่ยมชมที่วดัแห่งนี ้เพราะความสงบ และวิวทิวทัศนท์ี่สวยงาม มองเห็นทอ้งทะเลแบบ

พาโนราม่า จึงกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ตอ้งมาเยือนสักครัง้เม่ือมาเที่ยวเกาะเชจู 

พาท่านเดินทางสู่ ไรช่าเขียวโอซุลล็อค ขึน้ชื่อที่สดุแห่งเกาะเชจู O'Sulloc ซึ่งจะแบ่งเป็นโซนไรช่า

กลางแจง้ และโซนพิพิธภณัฑท์ี่มีการจดัแสดงเรื่องราวของชา รา้นคาเฟ่ และรา้นขายของฝาก ซึ่งท่าน

สามารถเยี่ยมชมไดท้กุๆโซน เกาะเชจูเป็นดินแดนที่ไดร้บัของขวญัจากธรรมชาติ ปลกูชาเขียวได้

คณุภาพสงู ผสมผสานกับนวตักรรมสมยัใหม่ จนท าใหช้าที่นี่ส่งออกไปขายทั่วโลก นกัท่องเที่ยวทัง้

เกาหลีและต่างชาติมกัมีจุดมุ่งหมายที่จะมาลิม้รสความอรอ่ยของชาที่มีรสชาติเป็นเอกลกัษณถ์ึงแหล่ง

ผลิต โดยเฉพาะไอศรีมชาเขียว เคก้โรล เครื่องดื่มชาเขียวทัง้รอ้นและเย็น รบัประกนัความฟินไปตามๆกนั 

ส่วนใครที่เนน้การชมวิวถ่ายรูป สวยทกุมมุจนกดชตัเตอรร์วัๆแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นโซนไรช่า หรือขึน้ไปจุดชมวิวดา้นบนสดุของพิพิธภณัฑ ์ก็จะเห็น

ความยิ่งใหญ่อลงัการของไรช่าที่นี ่

พรอ้มเสริฟดว้ยเมน ูเทจี ยงันยอม คลับี ้ อาหารเกาหลีแบบป้ิงย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการน าเนือ้หมสู่วน

ซี่โครงมาหมกักบัเคร่ืองปรุงจนเนือ้นุ่ม เสิรฟ์ใหท้่านไดย้่างสดๆ รอ้นๆ รว่มรบัประทานดว้ยกนั วิธีการทานใหไ้ดอ้ร

รสรส ตอ้งตดัหมเูป็นชิน้ๆ น าผกัสด กระเทียม กิมจิ และเคร่ืองเคียงต่างๆ มาห่อรวมกนั รบัประทานค าโตๆแบบ

สไตลค์นเกาหลี หรือทานกบัขา้วสวยรอ้นๆที่เรามีเสิรฟใหไ้ม่อัน้ก็ไดเ้ช่นกนั 

 

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

 



 
 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั เป็นสไตลบุ์ฟเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี 

จากนัน้พาท่านไปรูจ้กักบั สมนุไพรที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต ้Red Pine Oil หรือ น า้มนัสนเข็มแดง 

ตามต าหรบัยาโบราณสมยัราชวงศโ์ชซอน ที่ถกูบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร ปัจจุบนัไดน้ ามาสกดัดว้ย

วิธีที่ทนัสมยัดึงสรรพคณุที่ดีที่สดุออกมาในรูปแบบที่ทานไดง้่าย และบ ารุงสขุภาพไดด้ีท่ีสดุ น า้มนัสนเข็ม

แดงมีสรรพคณุช่วยในการท าความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียรห์ลอดเลือดท่ีอดุตนั ลดคลอ

เลสเตอรอล ความดนั เบาหวาน ป้องกนัเสน้เลือด ตีบ แตก ตนั อีกทัง้ยงัช่วยใหก้ารผ่อนคลาย หลับสนิท

มากขึน้ ผิวพรรณดมีูสุขภาพดี รบัประทานเป็นประจ า ร่างกายแข็งแรงขึน้ตามล าดับ 

 

พาท่านนั่งรถไฟเที่ยวชมธรรมชาติ ECOLAND สดูอากาศบริสทุธ์ิ และรว่ม

กิจกรรมตามสถานีต่างๆ ดา้นในถกูสรา้งอยู่ท่ามกลางผืนป่าขนาดใหญ่ แบ่ง

ออกเป็นหลายหลากโซน ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาป ที่สามารถเดินชมวิวบน

สะพานไม ้แต่ละฤดจูะมีดอกไม ้และพนัธุ์ไมต้่างๆออกสลบักนัใหท้่านไดม้า

เชคอินกนัไดต้ลอดทัง้ปีเลย เดือนธ.ค. - ม.ค. ฤดหูนาวจดั หิมะตก และดอก

คามิลเลียบาน เดือนก.พ.-เม.ย ทุ่งดอกยแูชกต และมีซากุระบานตอนปลาย

เดือนมีนา เดือนพ.ค-ก.ค. ชมทิวลิป ดอกไฮเดรนเยีย และลาเวนเดอร ์เดือน

ส.ค.-ก.ย. ดอกSunpatein บาน ทุ่งหญา้เขียวชอุ่ม เดือนต.ค.-พ.ย. ทุ่งหญา้สีชมพพิูงคม์ลูล่ี และดอกหญา้ออกแซ 

บริการท่านดว้ย ทแวจีพลุแบ็ก เป็นการน าเนือ้หมหูมกักับเครื่องปรุงรสสตูรพิเศษ ก่อนน าไปผดัคลกุเคลา้พรอ้ม

ผกัและน า้ซุปแบบขลกุขลิก นกัท่องเที่ยวนิยมรบัประทานเพราะมีรสชาติกลมกล่อมและเผ็ดเล็กนอ้ย คลา้ยหมู

ผดัพริกแกงบา้นเรา เม่ือสกุรบัประทานกบั ผกัสด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพิเศษที่ขอ

แนะน าอย่างยิ่ง 

วนัท่ีสามของการเดินทาง     ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง - นัง่รถไฟเท่ียว ECOLAND - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ –   
                                          ภเูขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควงัชีกี หรอื ถนนคาชีร ี

 



 

จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม หมู่บา้นวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) เป็นหมู่บา้นโบราณอายมุากกว่า 300 ปี ที่ยงัมีผูค้นอาศยัอยู่

จริง เม่ือไปถึงจะมีชาวบา้นมาตอ้นรบัและพาเราเดินชมวิถีชีวิตต่างๆ ในหมู่บา้น พรอ้มถ่ายทอดเรื่องราว

ของคนที่นี่ใหฟั้งแบบสนกุสนาน เราจะไดรู้จ้กัรูปป้ันเทพพระเจา้ ทอลฮารุบงั ที่มีอยู่ทั่วเกาะ บา้นที่สรา้ง

จากกอ้นหินทัง้หลงั แหล่งน า้จืดท่ีหายากมาก อาชีพหลักของชาวเกาะ ความไม่เท่าเทียมของหญิงชายใน

อดีต สตัวเ์ลีย้งประจ าเกาะ ไหหรือโอ่งโบราณที่ไดมี้ไวห้มกักิมจิ เหมือนที่อื่นๆ และที่พลาดไม่ไดสิ้นคา้ 

Otop ของหมู่บา้นที่มีมาชา้นาน เป็นที่เล่ืองชื่อว่ามาเกาะเชจูตอ้งมาชิม และชอ้ปสกัครัง้ นั่นก็คือ

ผลิตภณัฑแ์คลเซียมธรรมชาติจากกระดกูมา้ และน า้หมกัเบอรร์ี่ป่า แบล็คราสเบอรี่ หรือที่เรียกนัว่า Omija 

(โอมิจา) ถา้ไดด้ื่มจะสดชื่นมากๆ 

 

จากนัน้น าท่านชม ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรือที่ถกูขนานนามว่า 

“Sunrise Peak” มีอาย ุกว่า 5000 ปี ที่นี่เป็นจุดชมพระอาทิตยขึ์น้ที่สวยที่สดุ จึงเป็นสถานที่โด่งดงัที่ผูค้น

มาขอพรและชมพระอาทิตยขึ์น้ ป็นสถานที่ที่นกัท่องเที่ยวจากทั่วทกุมมุโลกอยากมาสมัผัส จึงถกูยกย่องให้

เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาติ ภูเขาไฟลกูนีส้งบลงเป็นที่เรียบรอ้ย แต่ทิง้ความสมบูรณแ์ละ

สวยงามเอาไว ้โดยรูปทรงที่กลมขนาดใหญ่เสน้ผ่านศนูยก์ลางประมาณ 600 เมตร มีรอยหยกัมองแลว้

ลกัษณะเหมือนทรงมงกุฏเลย และเป็นการเชื่อมโยงกบัเกาะเชจูแบบธรรมชาติ ดว้ยธารลาวา ปัจจุบันจึง

สามารถไปเที่ยวจุดนีด้ว้ยรถยนต ์และใครที่อยากไดบ้รรยากาศปากปล่องภูเขาไฟ พรอ้มชมวิวทิวทศันท์ี่สวยงาม ตอ้งเอาชนะใจตวัเองดว้ยการเดิน

ขึน้ไปพิชิตถึงยอดปากปล่อง ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 182 เมตรเท่านัน้ 

จากนัน้พาท่านชมความงามที่แปลกตาของ ชายหาดโขดหิน ควงัชีกี จุดตรงนีเ้ป็นทางเชื่อมต่อไปยงัภูเขา

ไปซองซานอิลจูบง และเป็นมมุที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟลกูนีแ้บบเต็มๆ ถือเป็นวิวที่สวยมาก และเม่ือ

เวลาน า้ลงจะมีโขดหิมโผล่ขึน้มาพรอ้มตะไครสี่เขียวสด ตดักบัน า้ทะเลที่ใสมาก เป็นความงามที่แปลกตา 

ท าใหน้กัท่องเที่ยวอดใจไม่ไดท้ี่จะตอ้งแวะถ่ายรูปก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวซองซานอิลจูบงนั่นเอง  

จากนัน้เดินทางสู่ถนนชื่อดงัของเกาะเชจู สถานที่ชมเทศกาลดอกคาโนลาหรือดอกยแูช และซากุระเกาหลี 

เพราะในฤดใูบไมผ้ลิถนนสายนีจ้ะบานสะพรั่งไปดว้ยดอกยแูชและดอกซากุระเกาหลี ตลอดเสน้ทาง ถนน

นกซาน เรียงรายไปดว้ยตน้ซากุระเกาหลีสีชมพอู่อนเป็นฉากหลงั ตดักบัฉากหนา้เป็นทุ่งดอกยแูช ที่ปลกูอยู่

เรียงรายตามถนน ยาวกว่า 5 กิโลเมตร ส่งกล่ินอ่อนๆ หอมฟุ้งไปทั่วเกาะ จนท าใหต้ิดอนัดบัเป็น 1 ใน 100 

ถนนที่สวยที่สดุในเกาหลี  

หมายเหตุ : ถนนคาชีรีจะพาเดินทางไปชมในช่วงที่มีซากุระเท่านัน้ ขอสงวนสิทธ์ิจัดโปรแกรม
ตามบริษัทเท่านั้น 

 



 

พาท่านลิม้รสเมนพิูเศษ ซุปไก่ทะเลสวรรค ์ ที่ผสมผสานความเป็นทอ้งทะเลของเกาะเชจู เขา้กบัเร่ืองสขุภาพที่แข็งแรงนั่น

ก็คือซุปไก่นั่นเอง เมนนูีจ้ึงเปรียบดงัเมนจูากสวรรคเ์ลยทีเดียว ส่วนประกอบหลกัๆ จะเป็นไก่ที่ตม้ดว้ยสมนุไพรจนเป่ือย 

และเพ่ิมซีฟู้ดตามฤดกูาลเขา้ไป ท าใหน้ า้ซุปอรอ่ย หวาน กลมกล่อมไม่เหมือนใคร เสิรฟท่านพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และ

เครื่องเคียงต่างๆ เช่นกิมจิ สาหรา่ย หวัไชเทา้ 

 

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

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั เป็นสไตลบุ์ฟเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี  

พาท่านเขา้ชมและเลือกซือ้ชุดเคร่ืองนอนเพ่ือสขุภาพอนัดบัหนึ่งของประเทศเกาหลีใต ้Sesa Living ที่ใชเ้สน้

ใยในการถกัทอถึง 15400 เสน้ กนัไรฝุ่ นได1้00% มีการใชห้ยกในการท าเสน้ใย จึงมีคณุสมบตัิในเร่ืองของการ

บ าบดัขณะนอนหลบั ซึ่งเนือ้ผา้จะมีสมัผัสที่นุ่ม ล่ืน ไม่มีเสียงดงัเม่ือขยับตวั และยงัปรบัอณุหภูมิท่ีคงที่ให้

รา่งกายขณะนอนหลบัพกัผ่อนอีกดว้ย และโชวรู์มแห่งนีส้ามารถคืนภาษีใหก้ับนกัท่องเที่ยวอีกดว้ย 

 

พาท่านไปถ่ายรูปกบัความสดใสของถนนสายรุง้บนเกาะเชจู เป็นถนนเลียบชายทะเลดา้นเหนือของเกาะ เป็น

ไอเดียศิลปะที่ดีมากๆ เพราะมีการทาสีบนแท่งหินที่เอาไวก้ัน้ชายทะเลแบบสลบัสีแนวสายรุง้ ยาวตลอด

เสน้ทาง ท าใหเ้กิดสีสนัที่ดึงดดูใหใ้ครๆที่ผ่านไปมาตรงนีอ้ดไม่ได ้ที่จะแวะลงมาถ่ายรูปสรา้งสีสนั ไม่ว่าจะเป็น

แอคชั่นท่างนั่ง ท่าเดิน หรือครีเอทแอคชั่นสนกุๆไดม้ากมาย 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือที่นกัท่องเที่ยวเรียกกนัว่า "ร้านละลายเงินวอน" ที่นี่มีขนม 

ของฝาก ของพืน้เมืองเกาหลีที่ขึน้ชื่อ ใครๆมาตอ้งมีติดไมต้ิดมือกลบัไป อาทิเช่น ขนมชื่อดงัต่างๆ ชอ้คโกแลต

หลายหลายรสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใชใ้นครวัเรือน เช่น กระทะ ตะเกียบ ถว้ย

ขา้ว ซอสปรุงรส วุน้เสน้ รวมถึงของฝากของที่ระลึกมีใหท้่านไดเ้ลือกซือ้มากมาย เหมือนเอาเงินวอนมาก

ละลายกนัอย่างเพลิดเพลินและไม่ตอ้งกลัวว่าจะใส่กระเป๋าไม่พอ เพราะที่นี่พรอ้มบริการบรรจุกล่องตาม

เงื่อนไขของรา้นดว้ย 

พาท่านรบัประทานเมนทูอ้งถิ่นประจ าเกาะเชจู ชอ้ป-จกั-ปยอ-กุก คือตม้ซุปซี่โครงหม ูสมยัก่อนเกาะเชจูเลีย้ง

หมแูทบจะทกุครวัเรือน ซี่โครงของหมจูะถกูน ามาท าซุป ดว้ยน า้ซุ้ปที่ไม่เหมือนใคร เพราะจะเป็นซุปขน้

เหนียวเล็กนอ้ย เพราะสตูรเฉพาะที่จะใส่ขา้วเมมิลลงไปดว้ย จึงมีรสชาติท่ีเขม้ขน้ เนือ้หมจูะนุ่ม รอ่นจาก

กระดกู ละมนุมากๆ เสริฟท่านพรอ้มขา้วสวย และเคร่ืองเคียงตามฤดกูาล 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      ศนูยแ์สดงชุดเครือ่งนอนSESA LIVING -ถนนสายรุ้งเชจู  - ซุปเปอรม์ารเ์กต็ ละลายเงินวอน –  

                                             ชายหาดอีโฮเทอู - ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปป้ิงในดาวน์ทาวน์ 
 



 

พาท่านท่องเที่ยวชายหาดขึน้ชื่อบนเกาะเชจู "อีโฮเทอ"ู นอกจากความสวยงามของทอ้งทะเล คาเฟ่น่ารกัๆ

ต่างๆแลว้ ยงัมีสญัลกัษณท์ี่มองลงมาจากเครื่องบินจะเห็นทนัทีที่ถึงเกาะเชจู นั่นก็คือประภาคารรูปมา้สีขาว 

และสีแดง มา้ถือว่าเป็นสตัวป์ระจ าเกาะเชจู และใครๆที่มาเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปและเชคอินกนัที่นี่เสมอ 

 

 

 

 

พาท่านชอ้ปป้ีงสินค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE เครื่องส าอางคเ์กาหลีและต่างประเทศ สินคา้แบรนดเ์นม ราคาถกู 

จากนัน้พาทกุท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปป้ิงในตัวเมืองแห่งเกาะเชจู มีโซนใตด้ิน และโซนวอคกิง้สตรีท ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวมสินคา้ยอดฮิต ติดเท

รนด ์ไม่ว่าจะเป็นแบรนดท์อ้งถิ่นเกาหลี แบรนดส์ปอรต์กีฬาดงัๆ ทัง้แฟชั่นเสือ้ผา้ หมวก กระเป๋า รองเทา้ เครื่องส าอางค ์และยงัมีสตรีทฟู้ด ขนม คา

เฟ่ต่างๆอีกดว้ย  

ถึงเวลาอนัสมควรพาทกุท่านเดินทางกลบัประเทศไทย โดยมีเจา้หนา้คอยดแูลขัน้ตอนการเชคอิน ตั๋วเครื่องบิน และอ านวยความสะดวก เพ่ือส่งทุก

ท่านกลบัดว้ยความสวัสดิภาพ และความประทับใจ 

22.35 – 02.00   น าท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินท่ี 7C2243 ถึงสนามบินสวุรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 

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

 

เนื่องจากทางแลนดเ์กาหลี ไดร้บัแจง้เตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใต ้และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น
นกัท่องเที่ยว แต่ไปดว้ยวัตถปุระสงคอ์ื่น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้โปรแกรม JEJU ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นตอ้งเก็บค่าประกนัเพ่ือให้

ลกูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท / 350,000 won) หากลกูคา้เป็นนกัท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพรอ้มกรุ๊ป
และกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนันีค้ืนเต็มจ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความรว่มมือจากลกูคา้ปฎิบัติตามเงื่อนไข

ดงักล่าว 

 (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกุคา้ไม่ผ่านกองตรวจคนเขา้เมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ 
หากท่านถกูเจา้หนา้ที่ตม.เกาหลี กกัตวัไม่ใหเ้ดินทางเขา้ประเทศ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผู้

ช าระเองทัง้หมด 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ Gold Package Spring 4วนั2คืน 

พีเรียตเดินทาง 
ราคาโปรโมชัน่ 
(จ านวนจ ากดั) 

ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

มีนาคม : 6-9, 7-10 
เมษายน : 23-26, 24-27, 25-28 

15,999 20,999 

4,000.- 

มีนาคม : 5-8, 8-11 
เมษายน : 19-22, 22-25 

16,499 21,499 

มีนาคม : 1-4, 4-8, 9-12, 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17 
เมษายน : 18-21, 20-23, 21-24, 26-29, 30-3 

16,999 21,999 

มีนาคม :15-18 17,499 22,499 

มีนาคม : 2-5, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24 
เมษายน : 16-19, 17-20, 27-30, 29-2 

17,999 22,999 

มีนาคม : 22-25, 25-28 18,499 23,499 

มีนาคม : 23-26, 24-27, 26-29, 27-30,  
เมษายน : 2-5, 8-11, 9-12 

18,999 23,999 

มีนาคม : 28-31 
เมษายน : 1-4, 3-6 

19,499 24,499 

มีนาคม : 3-6, 30-2, 31-3,  
เมษายน : 4-7, 10-13, 15-18, 28-1 

19,999 24,999 

เมษายน : 6-9, 7-10 20,999 25,999 

เมษายน : 5-8, 11-14, 14-17 21,999 26,999 

เมษายน : 12-15, 13-16 24,999 29,999 

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

หมายเหตุ : ราคาโปรโมชัน่มีจ านวนจ ากดั หากเตม็ตามจ านวน ราคาปรบัขึ้นตามล าดบั 



 
 
 
 

ข้อก าหนดและเง่ือนไข 

1. การส ารองท่ีน่ัง 

• สามารถจองดว้ยตนเองผ่านระบบ โดยเลือกวนัเดินทาง จ านวนผูเ้ดินทาง ประเภทหอ้งพกัใหถ้กูตอ้ง 

• หลงัจากนัน้เจา้หนา้ที่จะส่ง Invoice ใหท้่าน หากไม่มีการช าระตามดิวเดท การจองจะถกูยกเลิกอตัิโนมตัิ และเม่ือจองใหม่ไม่มีที่นั่ง หรือราคา
ปรบัขึน้ จะไม่สามารถใชข้อ้มลูการจองเดิมได้ 

• การมดัจ า ช ารที่นั่งละ 5000 บาท และช าระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรือตามดิวเดทของ Invoice (ส าหรบัราคาปกติ) 
• กรณีราคาโปรโมชั่นพิเศษ จองก่อนเดินทางต ่ากว่า 15 วนั ช่วงเทศกาล หยดุยาว ตอ้งช าระเต็มจ านวนเท่านัน้  
• ส าหรบักรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใชร้าคาโปรโมชั่นได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ที่ออกบุคกิง้ใหเ้ท่านัน้ 

• หากไม่ช าระส่วนที่เหลือตามก าหนด ที่นั่งจะถกูยกเลิก และไม่สามารถขอรีฟันเงินมดัจ าคืนไดท้กุกรณี 
• หลงัจากช าระเงิน มดัจ า/ช าระเต็มจ านวน ท่านตอ้งกรอกขอ้มลูผูเ้ดินทางเป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอรต์ดว้ยตนเองใหถ้กูตอ้ง หาก

ระบบออกตั๋วแลว้ การแกไ้ขจะมีค่าใชจ้่ายจากสายการบิน 

• การเดินทางเขา้เกาหลี หากไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ไม่สามารถรีฟันไดท้กุกรณี 
• ราคานีส้  าหรบัพาสปอรต์ไทยเท่านัน้ หากเป็นต่างชาติมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 3000 บาท และตอ้งท าตามเงื่อนไขการเขา้ประเทศเกาหลีใต้ 

2. การยกเลิกการเดินทาง 

• ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้100% ของยอดท่ีช าระแลว้ 

• ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกว่า 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้50% ของยอดท่ีช าระแลว้ 

• ยกเลิกการจองนอ้ยกว่า 15 วนั กอ่นวนัเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได ้

• ยกเลิกจากเหตสุดุวิสยั เช่น ภยัธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ต่หกัค่าใชจ้่ายตามจริง ๆ 

• ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเวน้ทต์่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ไดท้กุกรณี 
• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปล่ียนชื่อ/Refund ไดท้กุกรณี 

ราคานีร้วม 

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ 

• ค่าภาษีสนามบิน ทกุแห่งที่มี 

• ค่าอาหารทกุมือ้ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

• ค่าที่พกัระดับมาตรฐาน จ านวนคืนตามระบุในโปรแกรม (หอ้งพกั2-3ท่าน) 
• ค่าที่พกัระดับมาตรฐาน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3ท่าน) *พักเด่ียวจะมี Single Charge 

• ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ / ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก.  
• ค่าหวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัรไ์ม่บินขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
• ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

ราคานีไ้ม่รวม 

• ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว (ผูเ้ดินทางตอ้งยื่นดว้ยตนเองเท่านัน้) 

• ค่าบริการ (Service Charge) 1,200 บาท  
• ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกินจากสายการบินก าหนด (15-20กก) 



 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่ามินิบารโ์รงแรม, ค่าซกัรีด, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือรายการทวัร  ์

• ค่ารถ ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่ก าหนดเท่านัน้ หากขึน้ไม่ทนัตอ้งรบัผิดชอบค่าเดินทางตามคณะดว้ยตนเอง)  
• ค่าอาหารตามหลกัศาสนาที่นอกเหนือรายการทัวร ์(ลกูคา้ตอ้งเตรียมมาเอง) 
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
• ค่าปรบั หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง 

• ค่าตรวจโควิดทกุที่ หากมีท่านช าระเอง 

1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

• หากผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหลี ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี 
• เพ่ือเป็นการคดักรองตามค าขอความร่วมมือจากแลนดเ์กาหลี ที่ถกูตกัเตือนจากกองตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใตเ้ร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

นกัท่องเที่ยว แต่ไดห้ลบหนีไปดว้ยจุดประสงคอ์ื่น เช่นไปท างาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุ่มตรวจและเก็บเงินประกนัการเดินทางว่าผู้
เดินทางตอ้งไปท่องเที่ยวพรอ้มคณะและเดินทางกลบัประเทศไทยพรอ้มคณะเท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท หรือ 350,000 วอน หากผู้
เดินทางไป-กลบัถกูตอ้งตามเงื่อนไข จะไดร้บัเงินประกันคืนเต็มจ านวนทนัที แต่หากผูเ้ดินทางผิดต่อเงื่อนไข หรือไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง 
ทัง้ไทย-เกาหลี จะถกูริบเงินประกนัเต็มจ านวนเพ่ือน ามาช าระค่าปรบั ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ ดงันัน้ไม่สามารถเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

• หากผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต ้บริษัทไม่มีอ  านาจใดๆ หรือส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ ผูเ้ดินทางตอ้งจดัการเอกสารส่วนตัว 
เที่ยวบิน และค่าใชจ้่ายต่างๆที่เกิดขึน้เองทัง้หมด 

2. หมายเหตุ 
กรุณาอ่านและท าความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนท าการจองทุกคร้ัง 

1. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกว่า 6 เดือนท าใหไ้ม่สามารถเดินทางได ้อยู่
นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทและไม่สามารถ Refund ค่าทวัรไ์ด)้ 

2. การเดินทางตอ้งมีผูเ้ดินทาง ขัน้ต ่า 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) หากจ านวนไม่ครบจะถกูยกเลิก และแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 5 วนั สามารถ 
Refundไดเ้ต็มจ านวน ส าหรบักรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใชร้าคาโปรโมชั่นได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ที่ออกบุคกิง้ใหเ้ท่านัน้  

3. บริษัทมีสิทธ์ิในการ ปรบัเปล่ียนเที่ยวบิน เสน้ทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว ไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ
ค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้  

6. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตทุี่เกิดจาก ความประมาทของตวั
นกัท่องเที่ยวเอง 

7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไม่ว่าจากเหตใุดๆ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงวนั/ชื่อ หรือ
ยกเลิกคืนเงินได ้

8. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ 
และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

9. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถน ามาเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 
10. ขอสงวนสิทธ์ิหอ้งพกัส าหรบัผูท่ี้ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือใหผู้อ้ื่นใชสิ้ทธ์ิแทนไดท้กุกรณี 



 

11. หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ่งบริษัทไม่สามารถการนัตี ท าไดเ้พียงรีเควสใหไ้ดเ้ท่านัน้ ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัทางโรงแรมเป็น
ผูจ้ดัการให ้

12. มคัคเุทศก ์พนกังาน หัวหนา้ทวัร ์ไม่มีอ  านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัททัง้สิน้ เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษัทฯ
ก ากบัเท่านัน้ 

13. ทางคณะทวัรไ์ม่มีอ  านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมือง และทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเครื่องลง
ประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธ์ิในการรว่มเดินทาง หากท่านล่าชา้ในการผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ตอ้งรบัผิดชอบ
การเดินทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกรอ้งค่าใชจ้่าย หรือรีฟันค่าทัวร/์ค่าอาหารที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มกบัทางทวัรท์กุกรณี 

14. หากท่านมีความประสงคจ์ะขอแยกตัวจากคณะทวัรท์่องเที่ยว ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบั 5,000 บาทต่อวนั เพ่ือรกัษาตั๋วขากลบั มิเช่นนัน้
ถือว่าท่านสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางทนัที และไม่สามารถเรียกรอ้งคืนไดภ้ายหลงั 

15. ถา้ลกูคา้มีความประสงคไ์ม่เขา้รา้นคา้ตามที่โปรแกรมก าหนด ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบัรา้นละ 3,000 บาท เพ่ือความเป็นระบบ และ
ถกูตอ้งตามเงื่อนไขท่องเที่ยวที่ท่านไดซ้ือ้มา 

เม่ือท่านตกลงจองช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถือว่าทา่นไดย้ินยอม และยอมรบั
ในขอ้ก าหนด เงื่อนไข และขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 


