
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

ไรช่าเขยีวโอซลุล็อค –สวนสม้ไรเ้มล็ด- วัดซนับัง โพมนุซา - คามลิเลยี ฮลิล ์สวนดอกไม ้

ศนูยน์ ้ามันสนเข็มแดง - น่ังรถไฟเทีย่ว ECOLAND -หมูบ่า้นวัฒนธรรมซองอบึ  -ภเูขาไฟซองซาน 

 อลิจลุบง – แหลมซอพจโีกจ ี- วัดชอนวงัซา - ศนูยแ์สดงชดุเครือ่งนอนSESA LIVING –  

ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ละลายเงนิวอน – ชายหาดอโีฮเทอ ู

รา้นคา้ปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงในดาวน์ทาวน ์



 

 

 

จุดนัดพบแรกสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินนานาชาติประจ า

ประเทศไทย เวลานัดหมาย : 23:30 เทีย่วบนิ : 7C2244 

เทีย่วบนิออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิเวลา : 02.25-

09.55 เทีย่วบนิ : 7C2244 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6ชัว่โมง 

 

 

 

พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจูอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต 

หลังจากผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าทีส่ายพาน ออกมาพบ

กับผูน้ าทัวร์เพื่อท าการยืนยันตัวตนการเขา้ร่วมทัวร์ และเตรียมตัว

บรเิวณจดุนัดพบเพือ่ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มกัน 

 

 

พาทา่นรับประทานเมนูขึน้ชือ่ประจ าเกาะเชจ ูJeon Bok Juk หรอืโจ๊ก

หอยเป๋าฮือ้ (มือ้ที ่1) ทีโ่ด่งดังแบบใครทีม่าเทีย่วเชจูตอ้งลองมาลิม้

รสใหไ้ด ้และที่ส าคัญนอกจากความอร่อยของตัวขา้วโจ๊กที่ถูกปรุง

เป็นพเิศษแลว้ ยังมีหอยเป๋าฮื้อจากทอ้งทะเลเกาะเชจู มาเป็นชิน้

พอดคี าแบบน่ารับประทานมากๆ เมนูนี้บอกเลยว่านอกจากอรอ่ยแลว้

ยังไดป้ระโยชน์ เพิม่ก าลังวังชาอกีดว้ย 

 

พาท่านเดนิทางสู ่ไรช่าเขยีวโอซุลล็อค ขึน้ชือ่ทีส่ดุแห่งเกาะเชจู 

O'Sulloc ซึง่จะแบ่งเป็นโซนไร่ชากลางแจง้ และโซนพพิธิภัณฑท์ี่มี

การจัดแสดงเรือ่งราวของชา รา้นคาเฟ่ และรา้นขายของฝาก ซึง่ทา่น

สามารถเยีย่มชมไดทุ้กๆโซน เกาะเชจูเป็นดนิแดนทีไ่ดร้ับของขวัญ

จากธรรมชาต ิปลูกชาเขียวไดคุ้ณภาพสูง ผสมผสานกับนวัตกรรม

สมัยใหม่ จนท าใหช้าที่นี่ส่งออกไปขายทั่วโลก นักท่องเที่ยวทัง้

เกาหลแีละต่างชาตมิักมจีุดมุ่งหมายทีจ่ะมาลิม้รสความอรอ่ยของชา

ที่มีรสชาตเิป็นเอกลักษณ์ถงึแหล่งผลติ โดยเฉพาะไอศรีมชาเขยีว 

เคก้โรล เครื่องดื่มชาเขียวทัง้รอ้นและเย็น รับประกันความฟินไป

ตามๆกัน ส่วนใครที่เนน้การชมววิถ่ายรูป สวยทุกมุมจนกดชัตเตอร์

รัวๆแน่นอน ไมว่า่จะเป็นโซนไรช่า หรอืขึน้ไปจดุชมววิดา้นบนสดุของ

พพิธิภณัฑ ์ก็จะเห็นความยิง่ใหญอ่ลังการของไรช่าทีน่ี่ 

วนัแรกของการเดนิทาง      พบกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ  - ออกเดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง      ไรช่าเขยีวโอซุลล็อค – แหลมซงอคัซาน - วดัซนับงั โพมนุซา - คา

มลิเลยี ฮลิล ์สวนดอกไม ้
 



 

จากนัน้พาทา่นเยีย่มชม สวนสม้ไรเ้มล็ด (Orange Farm) อกีหนึง่

สิง่โด่งดัง และมชีือ่เสยีงไปทั่วโลกคอื สม้ ทีป่ลูกบนเกาะเชจู ดว้ย

ความพเิศษ รสชาตทิี่อร่อยเป็นเอกลักษณ์ ปลอดสารเคมี และดก

มาก ผูค้นที่ผ่านไปผ่านมา ตอ้งมองเหลียวหลังกันเลยทีเดียว 

ชาวบา้นบนเกาะเชจูไดป้ลูกกันเยอะมากขึน้ หลังจากเป็นทีต่อ้งการ

มากขึน้ ท าใหส้รา้งรายได ้เลีย้งครอบครัว และเศรษฐกจิบนเกาะทีด่ี

ขึน้ เอกลักษณ์ของสม้บนเกาะเชจู คือไรเ้มล็ด รสชาตกิลมกล่อม 

วติามนิซสีูง ปัจจุบันหลายๆสวนสม้ ไดเ้ปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขา้ไป

ถ่ายรูป และไดล้องชมิสม้สดๆ จากตน้ จากสวน ถอืเป็นอกีกจิกรรม

ยอดฮติ เมื่อมาเยือนเกาะเชจู ช่วงฤดูกาลสม้เลยทีเดยีว 1ปีม1ีครัง้ 

คอืชว่งหนา้หนาวเทา่นัน้ 

จากนั้นพาท่านแวะเยี่ยมชม และนมัสการพระใหญ่ ณ วดัซนับงั

โพมนุซา วัดแห่งนี้ตัง้อยูบ่นเขาซันบังหันหนา้ออกสูท่ะเล ภายในวัด

ประดษิฐานพระพุทธรูปองคใ์หญส่ทีองถอืถว้ยโอสถ ผูค้นนิยมมาขอ

พรเรือ่งของสขุภาพ และความร ่ารวยเงนิทอง โดยนยิมท าบญุดว้ยการ

ถวายขา้วสาร เทยีน พรอ้มทัง้การหมุนระฆังทองค ารอบฐานองคพ์ระ

เพือ่ความเป็นศริมิงคลอกีดว้ย ซึง่มคีวามศักดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลือ่มใส

ของชาวบา้นบนเกาะเชจมูายาวนาน นอกจากนัน้รปูปั้นพระแมก่วนอมิ

ซึง่หันหนา้ออกสูท่ะเล ยังเป็นอกีหนึ่งศรัทธาของผูท้ีนั่บถอื นิยมน า

น ้าบรสิทุธม์าถวาย เพือ่ความอดุมสมบรูณ์ของชวีติ ไมใ่ชแ่คช่าวพทุธ

เท่านัน้ทีน่ิยมมาเยีย่มชมทีว่ัดแห่งนี้ เพราะความสงบ และววิทวิทัศน์

ที่สวยงาม มองเห็นทอ้งทะเลแบบพาโนราม่า จงึกลายเป็นอีกหนึ่ง

สถานทีท่ีต่อ้งมาเยอืนสกัครัง้เมือ่มาเทีย่วเกาะเชจ ู

จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม คามลิเลยี 

ฮลิล ์สวนดอกไมแ้ห่งความรักและการ

พักผอ่น (Camellia Hill The Forest of 

love and healing) เริ่มจากการปลูก

ตน้คามิลเลียที่ออกดอกในช่วงฤดู

หนาว  ด ว้ยความรั ก ในดอกไมจ้ึง

ปรับ เปลี่ยนที่นี่ เ ป็นสวนดอกไมท้ี่

สามารถท่องเทีย่วไดท้ัง้ 4 ฤดูกาล ท า

ใหนั้กท่องเที่ยวไดค้วามรูส้กึว่า สถานที่เดียวกันแต่ไดค้วามแตกต่าง มาเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลย

ทเีดยีว ดา้นในมกีารแบง่โซนจัดสรรพืน้ทีไ่ดด้มีาก ไมซ่บัซอ้น สามารถเดนิเทีย่ว ถา่ยรปู สดูอากาศ

บริสุทธิไ์ดส้บาย ๆมาก ฤดูหนาว (Winter Season) ที่แห่งนี้จะเบ่นบานไปดว้ยดอกคามิลเลีย 

หลากหลายสายพันธ ์สสีันสวยๆ สลับเรยีงรายกัน พรอ้มมุมทีถ่่ายรปูมากมาย ฤดูใบไมผ้ล ิ(Spring 

Season) แน่นอนว่าชว่งทีทุ่กคนรอคอย Cherry Blossom หรอืซากรุกะน่ันเอง ทีน่ี่ก็มใีหไ้ดม้าชม

เชน่กัน ฤดูรอ้น (Summer Season) ชว่งนี้สวยไฮไลทเ์ชน่กัน เป็นชว่งทีด่อกไฮเดรนเยยีเบ่งบาน 

เป็นพุม่ใหญ ่หลากส ีเยอะมากจนใครๆตอ้งมาใหไ้ดเ้ชยีว ฤดใูบไมร้ว่ง (Autumn Season) ไฮไลท์



 

ของฤดกูาลนี้คอื ทุง่หญา้สชีมพพูงิคม์ลูี ่Pink Muhly เป็นอะไรทีท่กุคนรอคอย 1ปี1ครัง้กับ ตน้หญา้

ทีเ่ป็นสชีมพโูดยธรรมชาต ิสวย หวาน น่ารักมาก 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู เทจ ียงันยอม คัลบี ้(มือ้ที ่2) อาหารเกาหลแีบบป้ิงยา่งที่

มชี ือ่เสยีงของเกาหล ีเป็นการน าเนื้อหมสูว่นซีโ่ครงมาหมักกับเครือ่งปรงุจน

เนื้อนุ่ม เสริฟ์ใหท้า่นไดย้า่งสดๆ รอ้นๆ รว่มรับประทานดว้ยกัน วธิกีารทานให ้

ไดอ้รรสรส ตอ้งตัดหมเูป็นชิน้ๆ น าผกัสด กระเทยีม กมิจ ิและเครือ่งเคยีง

ตา่งๆ มาหอ่รวมกนั รับประทานค าโตๆแบบสไตลค์นเกาหล ีหรอืทานกับขา้ว

สวยรอ้นๆทีเ่รามเีสริฟใหไ้มอ่ัน้ก็ไดเ้ชน่กัน 

 

ทีพ่กั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3) เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหล ีใหท้่านเลอืก

รับประทานในหอ้งอาหารที ่สะอาด บรรยากาศด ีพรอ้มออกเดนิทางท่องเทีย่วตอ่ 

จากนัน้พาท่านไปรูจั้กกับ สมุนไพรทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหลใีต ้Red 

Pine Oil หรอื น า้มนัสนเข็มแดง ตามต าหรับยาโบราณสมัยราชวงศโ์ช

ซอน ที่ถูกบันทึกไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันไดน้ ามาสกัดดว้ยวธิทีี่

ทันสมัยดึงสรรพคุณที่ดีที่สุดออกมาในรูปแบบที่ทานไดง้่าย และบ ารุง

สุขภาพไดด้ีที่สุด น ้ามันสนเข็มแดงมสีรรพคุณช่วยในการท าความสะอาด

ระบบหลอดเลอืด เคลยีรห์ลอดเลอืดทีอ่ดุตัน ลดคลอเลสเตอรอล ความดัน 

เบาหวาน ป้องกันเสน้เลือด ตีบ แตก ตัน อีกทัง้ยังช่วยใหก้ารผ่อนคลาย 

หลับสนทิมากขึน้ ผวิพรรณดมูสีขุภาพด ีรับประทานเป็นประจ า รา่งกายแข็งแรงขึน้ตามล าดับ 

พาท่านน ัง่รถไฟ ECOLAND เทีย่วชมธรรมชาต ิสดูอากาศบรสิทุธิ ์และร่วมกจิกรรมตามสถานี

ต่างๆ ดา้นในถูกสรา้งอยู่ท่ามกลางผืนป่า

ขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็นหลายหลากโซน 

ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาป ทีส่ามารถเดนิชมววิ

บนสะพานไม ้แต่ละฤดูจะมีดอกไม ้และ

พันธุไ์มต้่างๆออกสลับกันใหท้่านไดม้าเช

คอนิกันไดต้ลอดทัง้ปีเลย เดอืนธ.ค. - ม.ค. 

ฤดูหนาวจัด หิมะตก และดอกคามิลเลีย

บาน เดอืนก.พ.-เม.ย ทุ่งดอกยูแชกต และ

มีซากุระบานตอนปลายเดือนมีนา เดือน

พ.ค-ก.ค. ชมทวิลปิ ดอกไฮเดรนเยยี และ

ลา เ วน เดอ ร์  เ ดือ นส .ค . - ก .ย .  ดอก

Sunpatein บาน ทุง่หญา้เขยีวชอุม่ เดอืนต.ค.-พ.ย. ทุง่หญา้สชีมพพูงิคม์ลูลี ่และดอกหญา้ออกแซ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง      ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง - น ัง่รถไฟเทีย่ว ECOLAND - ภูเขาไฟซองซาน 

อลิจลุบง – แหลมซอพจโีกจ ี
 



 

พาท่านรับประทานเมนูทอ้งถิน่ประจ าเกาะเชจู ชอ้ป-จัก-ปยอ-กุก คือตม้ซุป

ซีโ่ครงหมู (มือ้ที4่)สมัยก่อนเกาะเชจูเลีย้งหมูแทบจะทุกครัวเรอืน ซีโ่ครงของ

หมูจะถูกน ามาท าซุป ดว้ยน า้ซุ้ปที่ไม่เหมือนใคร เพราะจะเป็นซุปขน้เหนียว

เล็กนอ้ย เพราะสตูรเฉพาะทีจ่ะใสข่า้วเมมลิลงไปดว้ย จงึมรีสชาตทิีเ่ขม้ขน้ เนื้อ

หมจูะนุ่ม รอ่นจากกระดกู ละมนุมากๆ เสรฟิทา่นพรอ้มขา้วสวย และเครือ่งเคยีงตามฤดกูาล 

จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บา้นวฒันธรรม "ซองอบึ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) เป็น

หมูบ่า้นโบราณอายมุากกวา่ 300 ปี ทีย่ังมผีูค้นอาศัยอยูจ่รงิ เมือ่ไปถงึจะ

มีชาวบา้นมาตอ้นรับและพาเราเดนิชมวถิีชีวติต่างๆ ในหมู่บา้น พรอ้ม

ถ่ายทอดเรื่องราวของคนที่นี่ใหฟั้งแบบสนุกสนาน เราจะไดรู้จั้กรูปปั้น

เทพพระเจา้ ทอลฮารุบัง ทีม่อียู่ทั่วเกาะ บา้นทีส่รา้งจากกอ้นหนิทัง้หลัง 

แหล่งน ้าจืดที่หายากมาก อาชพีหลักของชาวเกาะ ความไม่เท่าเทียม

ของหญงิชายในอดตี สัตวเ์ลีย้งประจ าเกาะ ไหหรอืโอ่งโบราณทีไ่ดม้ไีว ้

หมักกมิจ ิเหมอืนทีอ่ื่นๆ และทีพ่ลาดไม่ไดส้นิคา้ Otop ของหมู่บา้นที่มี

มาชา้นาน เป็นทีเ่ลือ่งชือ่ว่ามาเกาะเชจูตอ้งมาชมิ และชอ้ปสักครัง้ น่ันก็

คอืผลติภณัฑแ์คลเซยีมธรรมชาตจิากกระดกูมา้ และน ้าหมักเบอรร์ีป่่า แบล็คราสเบอรี ่หรอืทีเ่รยีกัน

วา่ Omija (โอมจิา) ถา้ไดด้ืม่จะสดชืน่มากๆ 

จากนั้นน าท่านชม ภูเขาไฟซองซาน อลิจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรือที่ถูก

ขนานนามว่า “Sunrise Peak” มีอายุกว่า 5000 ปี ที่นี่เป็นจุดชมพระ

อาทติยข์ึน้ทีส่วยทีส่ดุ จงึเป็นสถานทีโ่ดง่ดังทีผู่ค้นมาขอพรและชมพระ

อาทติยข์ึน้ ป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วจากทั่วทกุมุมโลกอยากมาสัมผัส 

จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยใ์หม่ทางธรรมชาต ิภเูขาไฟ

ลูกนี้สงบลงเป็นที่เรียบรอ้ย แต่ทิง้ความสมบูรณ์และสวยงามเอาไว ้

โดยรูปทรงทีก่ลมขนาดใหญ่เสน้ผ่านศูนยก์ลางประมาณ 600 เมตร มี

รอยหยักมองแลว้ลักษณะเหมอืนทรงมงกฏุเลย และเป็นการเชือ่มโยง

กับเกาะเชจูแบบธรรมชาต ิดว้ยธารลาวา ปัจจุบันจงึสามารถไปเที่ยวจุดนี้ดว้ยรถยนต์ และใครที่

อยากไดบ้รรยากาศปากปลอ่งภเูขาไฟ พรอ้มชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม ตอ้งเอาชนะใจตัวเองดว้ยการ

เดนิขึน้ไปพชิติถงึยอดปากปลอ่ง ความสงูจากระดับน ้าทะเล 182 เมตรเทา่นัน้ 

จากนั้นพาท่านเดนิทางสู่แหลมซอฟจโีกจ ีหนึ่งสถานที่เที่ยวยอดฮติ

บนเกาะเชจ ูทีม่คีวามสวยงามจนเป็นจุดทีซ่รียีเ์กาหลนียิมมาถา่ยท ามาก

ทีส่ดุ กจิกรรมน่าสนใจของจดุนี้มเียอะมาก เชน่การเดนิไปเยีย่มชมปลาย

สดุของแหลมทีจ่ะมปีระภาคารสขีาวตัง้เดน่สวยงาม มโีขดหนิคูท่ีเ่รยีกกนั

ว่า หนิตาหนิยาย ระว่างทางก็จะมบีา้นหลังนึงทีส่มัยอดตีเคยเป็ยโบสถ์

เก่า ปัจจุบันถูกปรับเปลีย่นเป็นความน่ารักใหผู้ค้นมาถ่ายรูปกัน เสน้ทาง

เดนิโคง้ซา้ยโคง้ขวา สวยงามมาก และอีกกจิกรรมเด็ดคือตอ้งมาชมิ

ปลาหมกึสดทีช่าวบา้นเอาไปตากลมจนแหง้ และน ามาย่างบนหนิภเูขา

ไฟน่ันเอง กลิน่จะหอม และรสชาตหิวาน อรอ่ย สดมากๆ ถอืเป็นของกนิ

ทีม่าแลว้ไมก่นิถอืวา่ไมถ่งึเลยทเีดยีว 



 

พาท่านลิม้รสเมนูพเิศษ ซปุไก่ทะเลสวรรค ์(มือ้ที ่5) ทีผ่สมผสานความเป็นทอ้ง

ทะเลของเกาะเชจู เขา้กับเรื่องสุขภาพที่แข็งแรงน่ันก็คือซุปไก่น่ันเอง เมนูนี้จงึ

เปรยีบดังเมนูจากสวรรคเ์ลยทเีดยีว สว่นประกอบหลักๆ จะเป็นไกท่ีต่ม้ดว้ยสมนุไพร

จนเป่ือย และเพิม่ซฟีู้ดตามฤดูกาลเขา้ไป ท าใหน้ ้าซปุอร่อย หวาน กลมกล่อมไม่

เหมอืนใคร เสริฟท่านพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงต่างๆ เชน่กมิจ ิสาหรา่ย 

หัวไชเทา้ 

ทีพ่กั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 6) เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี ใหท้่านเลอืก

รับประทานในหอ้งอาหารที ่สะอาด บรรยากาศด ีพรอ้มออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตอ่ 

พาทา่นเขา้ในชมวดัป่า "ชอนวงัซา" เป็นวัดทีส่วยงามทีอ่ยูก่ลาง

หุบเขา 99ยอด ของเทอืกเขาฮัลลาซาน ซึง่สายมูตอ้งหา้ม พลาด

เพราะวัดแห่งนี้ตอ้งมาขอพรเรื่องเงินทอง และความกา้วหนา้ใน

เรือ่งหนา้ทีก่ารงาน วัดนี้ถกูขึน้ทะเบยีนเเป็นวัดเกา่แกแ่ละศักดิส์ทิธิ์

มากแห่งนึงในเกาหลี อีกทัง้ยังมีตน้ก าเนิดน ้าแร่ศักดิส์ทิธิท์ี่คน

สมัยกอ่นใชด้มืกนิเพือ่เป็นสริมิงคลใหต้นเองอกีดว้ย 

พาท่านเขา้ชมและเลือกซือ้ชดุเครือ่งนอนเพือ่สขุภาพอันดับหนึ่ง

ของประเทศเกาหลใีต ้Sesa Living ทีใ่ชเ้สน้ใยในการถักทอถงึ 

15400 เสน้ กันไรฝุ่ นได1้00% มกีารใชห้ยกในการท าเสน้ใย จงึมี

คุณสมบัติในเรื่องของการบ าบัดขณะนอนหลับ ซึ่งเนื้อผา้จะมี

สมัผัสทีนุ่่ม ลืน่ ไมม่เีสยีงดังเมือ่ขยับตัว และยังปรับอณุหภมูทิีค่งที่

ใหร้า่งกายขณะนอนหลับพักผอ่นอกีดว้ย และโชวร์มูแหง่นี้สามารถ

คนืภาษีใหก้ับนักทอ่งเทีย่วอกีดว้ย 

จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู ่Supermarket หรอืทีนั่กทอ่งเทีย่วเรยีกกันวา่ "รา้นละลายเงนิวอน" ทีน่ี่

มขีนม ของฝาก ของพืน้เมอืงเกาหลทีีข่ ึน้ชือ่ ใครๆมาตอ้งมตีดิไม ้

ตดิมอืกลับไป อาทเิชน่ ขนมชือ่ดังต่างๆ ชอ้คโกแลตหลายหลาย

รสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใชใ้น

ครัวเรอืน เชน่ กระทะ ตะเกยีบ ถว้ยขา้ว ซอสปรงุรส วุน้เสน้ รวมถงึ

ของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย เหมอืนเอาเงนิ

วอนมากละลายกันอยา่งเพลดิเพลนิและไมต่อ้งกลัววา่จะใสก่ระเป๋า

ไมพ่อ เพราะทีน่ี่พรอ้มบรกิารบรรจกุลอ่งตามเงือ่นไขของรา้นดว้ย 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง      วดัชอนวงัซา - ศนูยแ์สดงชุดเครือ่งนอนSESA LIVING - ซุปเปอรม์าร์

เก็ต ละลายเงนิวอน – ชายหาดอโีฮเทอ ู- รา้นคา้ปลอดภาษ ีLOTTE DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงในดาวน์

ทาวน ์
 



 

พาท่านรับประทานเมนู แม-อุน-ทแวจ-ีคัลบี-้จมิ หรอื ซโีครงหมูตุ๋น

ซอสแดง (มือ้ที ่7) เมนูนี้ถกูปากคนไทยแน่นอน เพราะซอสแดงหรอื

น ้าซปุจะมรีสชาตทิีเ่ขม้ขน้ เผ็ดเล็กนอ้ย และซมึเขา้สูเ่นื้อหมู ทีเ่ป็น

สว่นซีโ่คง ทีตุ่๋นจนนุ่ม ละมุนลิน้มากๆ เสริฟคู่กับขา้วสวยรอ้นๆ และ

เครือ่งตา่งๆ เชน่ กมิจ ิสาหรา่ย หัวไชเทา้ หรอื ผักตามฤดกูาล 

 

พาท่านท่องเทีย่วชายหาดขึน้ชือ่บนเกาะเชจู "อโีฮเทอู" นอกจาก

ความสวยงามของทอ้งทะเล คาเฟ่น่ารักๆตา่งๆแลว้ ยังมสีญัลักษณ์ที่

มองลงมาจากเครือ่งบนิจะเห็นทันททีีถ่งึเกาะเชจ ู น่ันก็คอืประภาคาร

รูปมา้สขีาว และสแีดง มา้ถือว่าเป็นสัตว์ประจ าเกาะเชจู และใครๆ

ทีม่าเทีย่วก็นยิมมาถา่ยรปูและเชคอนิกันทีน่ี่เสมอ 

 

พาท่านชอ้ปป้ีงสนิคา้ปลอดภาษ ีLOTTE DUTY FREE เครื่องส าอางคเ์กาหลีและต่างประเทศ 

สนิคา้แบรนดเ์นม ราคาถกู 

จากนัน้พาทุกทา่นเดนิทางสูแ่หล่งชอ้ปป้ิงในตวัเมอืงแหง่เกาะเชจ ูมโีซนใตด้นิ และโซนวอคกิง้

สตรที ซึง่ถอืว่าเป็นแหล่งรวมสนิคา้ยอดฮติ ตดิเทรนด ์ไม่ว่าจะเป็นแบรนดท์อ้งถิน่เกาหล ีแบรนด์

สปอรต์กฬีาดังๆ ทัง้แฟชั่นเสือ้ผา้ หมวก กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งส าอางค ์และยังมสีตรทีฟู้ด ขนม 

คาเฟ่ตา่งๆอกีดว้ย  

ถงึเวลาอันสมควรพาทุกท่านเดนิทางกลับประเทศไทย โดยมเีจา้หนา้คอยดูแลขัน้ตอนการเชคอนิ 

ตั๋วเครือ่งบนิ และอ านวยความสะดวก เพือ่สง่ทกุทา่นกลับดว้ยความสวัสดภิาพ และความประทับใจ 

21:45  - 01:25   น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่7C2243 ถงึสนามบนิสวุรรณภมูิ

โดยสวัสดภิาพ 

 

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

  

 

 



 

 

เนื่องจากทางแลนดเ์กาหล ีไดร้ับแจง้เตอืนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้และ
จากสายการบนิ เรือ่งผูแ้อบแฝงมาเป็นนักทอ่งเทีย่ว แตไ่ปดว้ยวัตถปุระสงคอ์ืน่ เชน่ ไปท างาน แรงงาน

ผดิกฎหมาย ดังนัน้โปรแกรม JEJU ทางแลนดเ์กาหลจี าเป็นตอ้งเก็บคา่ประกันเพือ่ใหลู้กคา้ไป-กลบั
พรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ เป็นจ านวนเงนิ (10,000 บาท หรอื 300,000 วอน) หากลกูคา้เป็นนักทอ่งเทีย่วจรงิๆ 
เดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มกรุ๊ปและกลับพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรับเงนิประกันนี้คนื

เต็มจ านวน ดังนัน้จงึใครข่อความรว่มมอืจากลกูคา้ปฎบิัตติามเงือ่นไขดังกลา่ว 
 (ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิประกันกรณีลกุคา้ไมผ่า่นกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื กรมแรงงานทัง้ทีป่ระเทศ

ไทยและประเทศเกาหลใีต)้ 
หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่ม.เกาหล ีกักตัวไมใ่หเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งถกูกัก

ตัวและสง่ตัวกลับประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 
 
 

 
 

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

พเีรยีตเดนิทาง 

ราคา

โปรโมช ัน่ 
(จ านวน

จ ากดั) 

ราคาปกต ิ
พกัเดีย่ว
เพิม่ 

พฤศจกิายน :  6-9, 7-10, 8-11, 13-16, 14-17, 15-18, 
20-23, 21-24, 22-25, 27-30, 28-1 ธ.ค., 29-2 ธ.ค. 
ธนัวาคม :  5-8, 6-9 

14,999 17,999 

4,000.- 

พฤศจกิายน :   5-8, 9-12, 12-15 ,16-19 ,19-22 ,23-

26 ,26-29 ,30-3 ธ.ค. 
ธนัวาคม :  4-7 

15,499 18,499 

พฤศจกิายน :   10-13, 11-14, 17-20, 18-21, 24-27, 
25-28 

ธนัวาคม :  3-6, 7-10, 10-13 

15,999 18,999 

ธนัวาคม : 8-11 16,999 19,999 

ธนัวาคม : 1-4 17,999 20,999 

ธนัวาคม :  9-12 18,999 21,999 

ธนัวาคม :  2-5 19,999 22,999 

ทารก ( ไมเ่กนิ 2 ปี) = 5,000.- 
จอยกรุป๊ (ไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ) =6,000.- 



 

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไข 
 

1. การส ารองทีน่ ัง่ 

• สามารถจองโดยแจง้วันเดนิทาง จ านวนผูเ้ดนิทาง ประเภทหอ้งพัก 

• หลังจากนั้นเจา้หนา้ที่จะส่ง Invoice ใหท้่าน หากไม่มีการช าระตามก าหนด การจองจะถูก
ยกเลกิอัตโนมัต ิและเมือ่จองใหม่ หากไม่มทีีน่ั่งว่างหรอืราคาปรับขึน้ จะไม่สามารถใชข้อ้มูล
การจองเดมิได ้

• การมัดจ า ช าระทีน่ั่งละ 5,000 บาท และช าระสว่นทีเ่หลอื ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วัน หรอื
ตามก าหนดของ Invoice 

• กรณีราคาโปรโมชัน่พเิศษ จองกอ่นเดนิทางต ่ากวา่ 15 วัน ชว่งเทศกาล หยดุยาว ตอ้งช าระเต็ม
จ านวนเทา่นัน้  

• หากไม่ช าระสว่นทีเ่หลอืตามก าหนด ทีน่ั่งจะถูกยกเลกิ และไม่สามารถขอรฟัีนเงนิมัดจ าคนืได ้
ทกุกรณี 

• หลังจากช าระเงนิ มัดจ า/ช าระเต็มจ านวน ท่านตอ้งแจง้ขอ้มูลผูเ้ดนิทางเป็นภาษาอังกฤษตรง
ตามหนา้พาสปอรต์ดว้ยตนเองใหถู้กตอ้ง หากระบบออกตั๋วแลว้ การแกไ้ขจะมคี่าใชจ้่ายจาก

สายการบนิ 

• การเดนิทางเขา้เกาหล ีหากไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไมส่ามารถรฟัีนไดท้กุกรณี 

• ราคานี้ส าหรับพาสปอรต์ไทยเท่านัน้ หากเป็นตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 3,000 บาท และตอ้งท า
ตามเงือ่นไขการเขา้ประเทศเกาหลใีต ้
 

2. การยกเลกิการเดนิทาง 

• ยกเลกิการจองไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นวันเดนิทาง Refund ได ้100% ของยอดทีช่ าระแลว้ 
• ยกเลกิการจองไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน กอ่นวันเดนิทาง Refund ได ้50% ของยอดทีช่ าระแลว้ 

• ยกเลกิการจองนอ้ยกวา่ 15 วัน กอ่นวันเดนิทาง ไมส่ามารถ Refund ได ้

• ยกเลกิจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาต ิโรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ต่หัก
คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ 

• ราคาโปรโมชัน่/แคมเปญ/อเีวน้ทต์า่งๆ ไมส่ามารถยกเลกิ/Refund ไดท้กุกรณี 

• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนชื่อ/
Refund ไดท้กุกรณี 
 

ราคานี้รวม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ตามทีร่ะบใุนรายการ ไป-กลับพรอ้มคณะ 
• คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

• คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

• คา่ทีพั่กระดับมาตรฐาน จ านวนคนืตามระบใุนโปรแกรม (หอ้งพัก 2-3 ทา่น) 

• คา่ทีพั่กระดับมาตรฐาน 2 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
• คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก.  

• คา่หัวหนา้ทัวรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ (ขอสงวนสทิธิ์
หัวหนา้ทัวรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุป๊ทัวร)์ 

• คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

 
 
 



 

ราคานี้ไมร่วม 
 

• ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้งถิน่ 1,000 บาท หรือ 35,000 วอน ต่อท่าน
ตลอดทรปิ 

• คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว (ผูเ้ดนิทางตอ้งยืน่ดว้ยตนเองเทา่นัน้) 
• คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (15-20 กก.) 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง, ค่ามนิิบาร์โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและ
เครือ่งดืม่นอกเหนือรายการทัวร ์

• ค่ารถ ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาทีก่ าหนดเท่านัน้ หากขึน้ไม่ทันตอ้ง
รับผดิชอบคา่เดนิทางตามคณะดว้ยตนเอง) 

• คา่อาหารตามหลักศาสนาทีน่อกเหนือรายการทัวร ์(ลกูคา้ตอ้งเตรยีมมาเอง) 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

• คา่ปรับ หรอืคา่ธรรมเนียมหากไมส่ามารถผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
 

1. การผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 

• หากผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหลี ไม่
สามารถ Refund ไดท้กุกรณี 

• เพือ่เป็นการคัดกรองตามค าขอความร่วมมอืจากแลนดเ์กาหล ีทีถู่กตักเตอืนจากกองตรวจ
คนเขา้เมอืงเกาหลใีตเ้รือ่งผูแ้อบแฝงมาเป็นนักทอ่งเทีย่ว แตไ่ดห้ลบหนีไปดว้ยจดุประสงค์

อืน่ เชน่ไปท างาน แรงงานผดิกฏหมาย จงึจะมกีารสุม่ตรวจและเก็บเงนิประกันการเดนิทาง
ว่าผูเ้ดนิทางตอ้งไปท่องเทีย่วพรอ้มคณะและเดนิทางกลับประเทศไทยพรอ้มคณะเทา่นัน้ 

เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท หรือ 300,000 วอน หากผูเ้ดินทางไป-กลับถูกตอ้งตาม
เงื่อนไข จะไดร้ับเงนิประกันคนืเต็มจ านวนทันท ีแต่หากผูเ้ดนิทางผดิต่อเงื่อนไข หรอืไม่
ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทย-เกาหลี จะถูกรบิเงินประกันเต็มจ านวน ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งคนืไดท้กุกรณี 

• หากผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต ้บริษัทไม่มีอ านาจใดๆ หรือส่วน
เกีย่วขอ้งใดๆ ผูเ้ดนิทางตอ้งจัดการเอกสารสว่นตัว เทีย่วบนิ และค่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้
เองทัง้หมด 

 
2. หมายเหต ุ

กรณุาอา่นและท าความเขา้ใจขอ้ตกลงดา้นลา่งโดยละเอยีดกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 
 

1. หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน (หากหนังสอืเดนิทางเหลอืนอ้ย
กว่า 6 เดือนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางได ้อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทและไม่
สามารถ Refund คา่ทัวรไ์ด)้ 

2. การเดนิทางตอ้งมผีูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า 20 ทา่น (ผูใ้หญ)่ หากจ านวนไมค่รบจะถกูยกเลกิ และแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 5 วัน สามารถ Refundไดเ้ต็มจ านวน หากเป็น กรุปส่วนตัว 4-8 

ทา่น ราคาเริม่ตน้ จะเป็นส าหรับ 8 ทา่น หากจ านวนนักทอ่งนอ้ยลงจะตอ้งมคีา่ Extra Charge 
3. บริษัทมีสทิธิใ์นการ ปรับเปลี่ยนเที่ยวบนิ เสน้ทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการ

ทอ่งเทีย่ว ไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
4. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
5. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่

เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระ
คา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยกอ่นออกเดนิทางแลว้ 



 

6. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจาก ความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจาก
เหตใุดๆ ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงวัน/ชือ่ หรอืยกเลกิคนืเงนิได ้

8. ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, ภัยธรรมชาต ิและโรคระบาด หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การ
เขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
9. ค่าเดนิทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท หากไม่มั่นใจ กรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีก่่อนเพือ่ยนืยันเวลา และการเปลีย่นแปลงจากเหตุสดุวิสัยดังขอ้ดา้นบน ก็อยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ เชน่กัน ไมส่ามารถน ามาเรยีกรอ้งคนืไดท้กุกรณี 

10. ขอสงวนสทิธิห์อ้งพักส าหรับผูท้ีไ่มเ่ดนิทาง ไมส่ามารถ Refund หรอืใหผู้อ้ืน่ใชส้ทิธิแ์ทนไดท้กุ

กรณี 
11. หอ้งพัก (Double Bed / Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึง่บรษัิทไม่สามารถการันตี ท าได ้

เพยีงรเีควสใหไ้ดเ้ทา่นัน้ ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับทางโรงแรมเป็นผูจั้ดการให ้
12. มัคคเุทศก ์พนักงาน หัวหนา้ทัวร ์ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิททัง้สิน้ เวน้แต่

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 
13. ทางคณะทัวรไ์ม่มอี านาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเขา้เมอืง และทางคณะทัวรจ์ะออก

เดนิทางจากสนามบนิหลังเวลาเครือ่งลงประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถอืวา่สละ

สทิธิใ์นการร่วมเดนิทาง หากท่านล่าชา้ในการผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง ตอ้งรับผดิชอบการ
เดนิทางตามมารวมกับคณะดว้ยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกรอ้งค่าใชจ้่าย หรือรีฟันค่าทัวร/์

คา่อาหารทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มกับทางทัวรท์กุกรณี 
14. หากท่านมคีวามประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัวรท์่องเทีย่ว ตอ้งยนิยอมใหท้างแลนด์ปรับ 

5,000 บาทต่อวัน เพือ่รักษาตั๋วขากลับ มเิชน่นัน้ถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทางทันที 
และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืไดภ้ายหลัง 

15. ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ตอ้งยนิยอมใหท้างแลนดป์รบัรา้น

ละ 3,000 บาท เพือ่ความเป็นระบบ และถกูตอ้งตามเงือ่นไขทอ่งเทีย่วทีท่า่นไดซ้ือ้มา 
 

เม ือ่ทา่นตกลงจองช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้นิยอม 

และยอมรบัในขอ้ก าหนด เง ือ่นไข และขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด 

 


