
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

ถนนกงัหนัชินซางวนิดม์ลิ -   แหลมซงอคัซาน หรือ SUMOKWON PARK -  ทุ่งดอกเรป– วดัซนับงั โพมนุซา - ไรช่าเขียวโอซุลลอ็ค   

ศนูยน์ า้มนัสนเขม็แดง - นั่งรถไฟเท่ียว ECOLAND – หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอึบ - ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง  - ชายหาดโขดหิน ควงัชีกี 

ศนูยแ์สดงชดุเคร่ืองนอนSESA LIVING -ถนนสายรุง้เชจ ู - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ละลายเงินวอน –ชายหาดอีโฮเทอ ู

รา้นคา้ปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ชอ้ปปิง้ในดาวนท์าวน ์

 

 

 

จดุนดัพบแรกสนามบนิสวุรรณภมู ิเป็นสนามบนินานาชาตปิระจ าประเทศไทย เวลานัดหมาย : 22:30 

เท่ียวบนิ : 7C2244 

เท่ียวบนิออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิเวลา : 03.25-10.50 เท่ียวบนิ : 7C2244 ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง 

 

 

พาท่านเดนิทางถึงสนามบนิเชจอูินเตอรเ์นชั่นแนลแอรพ์อรต์ หลงัจากผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋าท่ี

สายพาน ออกมาพบกับผูน้  าทัวรเ์พ่ือท าการยืนยันตวัตนการเขา้ร่วมทัวร ์และเตรียมตวับริเวณจุดนัดพบเพ่ือ

ออกเดนิทางท่องเท่ียวพรอ้มกนั 

 

พาท่านรบัประทานเมนขูึน้ช่ือประจ าเกาะเชจ ู Jeon Bok Juk หรือโจ๊กหอยเป๋าฮือ้  ท่ีโดง่ดงัแบบใครท่ีมาเท่ียวเชจตูอ้งลองมา

ลิม้รสใหไ้ด ้และท่ีส  าคญันอกจากความอร่อยของตวัขา้วโจ๊กท่ีถูกปรุงเป็นพิเศษแลว้ ยังมีหอยเป๋าฮือ้จากทอ้งทะเลเกาะเชจ ู

มาเป็นชิน้พอดีค  าแบบน่ารบัประทานมากๆ เมนนีูบ้อกเลยวา่นอกจากอรอ่ยแลว้ยงัไดป้ระโยชน ์เพิม่ก าลงัวงัชาอีกดว้ย 

 

พาท่านสมัผสัความอลงัการของกงัหนัลมขนาดใหญ่ริมชายทะเลบนเกาะเชจ ูถนนกงัหนัชินซางวนิดม์ลิ  ซึ่งเป็น

อีกหนึ่งสญัลกัษณืท่ีน่ี เพราะเกาะเชจจูะมีลมพดัตลอดทัง้ปี จึงเหมาะแก่การผลดิกระแสไฟดว้ยพลงังานลม ท า

ใหเ้กิดความสวยงามของกังหันสีขาวท่ีเรียงรายเลียบชายฝ่ังทะเล ตดักับน า้ทะเลสีฟ้าคราม และยังมีสะพาน

เช่ือมต่อถึงกันให้นักท่องเท่ียวไดเ้ดินเล่นถ่ายรูปชมความงดงามกันดว้ย หากช่วงท่ีน า้ทะเลขึน้ ก็จะไดเ้ห็น

บรรยากาศท่ีไดเ้ดนิลยุน า้ทะเลชิวๆ ไดฟิ้ลเหมือนเดนิบนน า้ทะเลไปดกูงัหนัลมใกล้ๆ  

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     ถนนกงัหนัชินซางวินดมิ์ล -   แหลมซงอคัซาน หรือ SUMOKWON PARK -  ทุ่งดอกเรป– 

                                              วดัซนับงั โพมุนซา - ไร่ชาเขียวโอซุลลอ็ค   
 



 
 

พาท่านเดนิทางสู ่ซองอคัซาน(SONG AK SAN) หรือท่ีเรียกกนัวา่ “แหลมซองอคัซาน” เป็นภเูขามีแหลมทอดยา

วอ อกสูท่อ้งทะเล พรอ้มประวติศิาสตรเ์ก่ียวกับสงครามในสมยัอดีต ท่ีมีการใหช้าวบา้นเกาะเชจูมาเจาะอุโมงค์

เพ่ือเก็บยทุโธปกรณต์่างๆ ปัจจบุนัยงัเป็นอโุมงคบ์า้ง บางอนัก็ถลม่ลงมาแลว้ แตด่ว้ยความสวยงามของบริเวณ

นี ้จึงถกูเลือกใหเ้ป็นฉากถ่ายท าซีรียส์ดุฮิตท่ีดงัทั่วโลก “แดจงักึม” นั่นเอง เม่ือมาเท่ียวท่ีน่ีแนะน าใหล้งไปถ่ายรูป

บริเวณท่าเรือท่ีมีหินรูปทรงแปลกตา และชายหาดหินทรายท่ีมีสีด  าสนิท จนหลายคนเรียกทะเลบริเวณนีว้่า 

ทะเลสีด  า และท่ีพลาดไม่ไดต้อ้งไปอุดหนุน อาหารทะเลท่ีงมขึน้มาสดๆ อาทิ หอยเป๋าฮือ้ ปลิงทะเล โดย

ชาวบา้นกลุม่หญิงประดาน า้ หรือ แฮนยอ ถาัโชคดีก็อาจจะไดเ้ห็นการด าทะเลของปา้ๆบรเิวณนัน้ดว้ย  

น าท่านเดนิทางสู ่SUMOKWON PARK สวนสาธารณะท่ีสามารถชมดอกซากรุะเตม็สองขา้งทาง  

หมายเหตุ : สวนสาธารณะ SUMOKWON จะพาเดนิทางไปชมในช่วงทีมี่ซากุระเท่าน้ัน ขอสงวนสิทธ์ิ
จัดโปรแกรมตามบริษัทเท่าน้ัน 

พาทกุท่านชมทุ่งดอกคาโนลา (Canola ) หรือท่ีเรียกกนัภาษาเกาหลีวา่ดอกยแูช หรือ บางคนก็เรียก เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed) ดอกไมสี้เหลือง

สดใสนีเ้ป็นดอกไมท่ี้เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเกาะเชจู เม่ือเขา้สู่ฤดูใบไมผ้ลิในประเทศเกาหลีใต้ 

ในช่วงวนัเดือนมีนาคม ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศท่ีเกาหลีใตจ้ะค่อยๆอบอุ่นขึน้จากตอนใตข้อง

ประเทศก่อน เม่ือความอบอุ่นมาเยือน ดอกไมอ้ย่างดอกคาโนลาหรือ ดอกยแูชก็คอ่ยๆออกดอก สีเหลือง

สนใส อรา่มเตม็ทอ้งทุ่ง ของเกาะเชจ ูตดักบัทอ้งฟา้สีสดใส เป็นววิท่ีคอ่นขา้งสวยงามมาก นอกจากจะมี

ความสวยดอกยูแชยงัเป็นพืชท่ีสามารถน าไปผลติเป็นน า้มนัเพ่ือสขุภาพไดด้ีเย่ียม นอกจากนีส้  าหรบัท่านใดท่ีช่ืนชอบซีรีสเ์กาหลี อาจจะยงัจ าซีรีส์

เร่ืองดงัอย่าง Spring Waltz ไดเ้ป็นอย่างดี โดยเฉพาะฉากบา้นหลงัสวยสีขาว ท่ีตัง้ตระหง่านอยู่ท่ามกลางดอกยแูชสีเหลืองอรา่ม 

จากนัน้พาท่านแวะเย่ียมชม และนมสัการพระใหญ่ ณ วดัซนับงัโพมนุซา วดัแห่งนีต้ัง้อยู่บนเขาซนับงัหัน

หนา้ออกสู่ทะเล ภายในวดัประดิษฐานพระพทุธรูปองคใ์หญ่สีทองถือถว้ยโอสถ ผูค้นนิยมมาขอพรเรื่อง

ของสขุภาพ และความร  ่ารวยเงินทอง โดยนิยมท าบุญดว้ยการถวายขา้วสาร เทียน พรอ้มทัง้การหมนุ

ระฆงัทองค ารอบฐานองคพ์ระเพ่ือความเป็นศิรมิงคลอีกดว้ย ซึ่งมีความศกัดิส์ทิธิ์และเป็นท่ีเล่ือมใสของ

ชาวบา้นบนเกาะเชจูมายาวนาน นอกจากนัน้รูปป้ันพระแมก่วนอิมซึ่งหนัหนา้ออกสูท่ะเล ยงัเป็นอีกหนึ่ง

ศรัทธาของผูท่ี้นับถือ นิยมน าน า้บริสุทธ์มาถวาย เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต ไม่ใช่แค่ชาวพุทธ

เท่านัน้ท่ีนิยมมาเย่ียมชมท่ีวดัแห่งนี ้เพราะความสงบ และวิวทิวทัศนท่ี์สวยงาม มองเห็นทอ้งทะเลแบบ

พาโนรามา่ จึงกลายเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่ีตอ้งมาเยือนสกัครัง้เม่ือมาเท่ียวเกาะเชจู 

พาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค ขึน้ช่ือท่ีสุดแห่งเกาะเชจู O'Sulloc ซึ่งจะแบ่งเป็นโซนไร่ชา

กลางแจง้ และโซนพิพิธภัณฑท่ี์มีการจัดแสดงเรื่องราวของชา รา้นคาเฟ่ และรา้นขายของฝาก ซึ่งท่าน

สามารถเย่ียมชมได้ทุกๆโซน เกาะเชจูเป็นดินแดนท่ีไดร้ับของขวัญจากธรรมชาติ ปลูกชาเขียวได้

คุณภาพสูง ผสมผสานกับนวัตกรรมสมัยใหม่ จนท าให้ชาท่ีน่ีส่งออกไปขายทั่วโลก นักท่องเท่ียวทัง้

เกาหลีและต่างชาติมกัมีจุดมุ่งหมายท่ีจะมาลิม้รสความอร่อยของชาท่ีมีรสชาติเป็นเอกลกัษณถ์ึงแหลง่

ผลติ โดยเฉพาะไอศรีมชาเขียว เคก้โรล เครื่องดื่มชาเขียวทัง้รอ้นและเย็น รบัประกนัความฟินไปตามๆกัน 



 
 

สว่นใครท่ีเนน้การชมวิวถ่ายรูป สวยทกุมมุจนกดชัตเตอรร์วัๆแน่นอน ไมว่า่จะเป็นโซนไรช่า หรือขึน้ไปจดุชมวิวดา้นบนสดุของพิพธิภณัฑ ์ก็จะเห็น

ความยิ่งใหญ่อลงัการของไรช่าท่ีน่ี 

พรอ้มเสิรฟ์ดว้ยเมนู เทจี ยังนยอม คลับี ้ อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการน าเนือ้หมสูว่น

ซ่ีโครงมาหมกักับเครื่องปรุงจนเนือ้นุ่ม เสริฟ์ใหท้่านไดย้่างสดๆ รอ้นๆ รว่มรบัประทานดว้ยกนั วธีิการทานใหไ้ดอ้ร

รสรส ตอ้งตดัหมเูป็นชิน้ๆ น าผกัสด กระเทียม กิมจิ และเครื่องเคียงต่างๆ มาห่อรวมกัน รบัประทานค าโตๆแบบ

สไตลค์นเกาหลี หรือทานกบัขา้วสวยรอ้นๆท่ีเรามีเสริฟใหไ้มอ่ัน้ก็ไดเ้ช่นกนั 

 

ทีพั่ก Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั เป็นสไตลบ์ุฟเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี 

จากนัน้พาท่านไปรูจ้กักบั สมนุไพรท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีใต ้Red Pine Oil หรือ น า้มนัสนเขม็แดง 

ตามต าหรบัยาโบราณสมยัราชวงศโ์ชซอน ท่ีถูกบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ปัจจุบนัไดน้ ามาสกัดดว้ย

วิธีท่ีทันสมยัดึงสรรพคณุท่ีดีท่ีสดุออกมาในรูปแบบท่ีทานไดง้่าย และบ ารุงสขุภาพไดด้ีท่ีสดุ น า้มนัสนเขม็

แดงมีสรรพคุณช่วยในการท าความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียร์หลอดเลือดท่ีอุดตัน ลดคลอ

เลสเตอรอล ความดนั เบาหวาน ป้องกันเสน้เลือด ตีบ แตก ตนั อีกทัง้ยังช่วยใหก้ารผ่อนคลาย หลบัสนิท

มากขึน้ ผวิพรรณดมีูสขุภาพดี รบัประทานเป็นประจ า รา่งกายแขง็แรงขึน้ตามล าดบั 

 

พาท่านนั่งรถไฟเท่ียวชมธรรมชาติ ECOLAND สดูอากาศบริสทุธิ์ และร่วม

กิจกรรมตามสถานีตา่งๆ ดา้นในถกูสรา้งอยู่ท่ามกลางผืนป่าขนาดใหญ่ แบง่

ออกเป็นหลายหลากโซน ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาป ท่ีสามารถเดินชมวิวบน

สะพานไม ้แตล่ะฤดจูะมีดอกไม ้และพนัธุไ์มต้่างๆออกสลบักันใหท้่านไดม้า

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

คามลิเลียบาน เดือนก.พ.-เม.ย ทุ่งดอกยแูชกต และมีซากรุะบานตอนปลาย

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

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

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

 



 
 

บรกิารท่านดว้ย ทแวจีพลุแบก็ เป็นการน าเนือ้หมหูมกักบัเครื่องปรุงรสสตูรพิเศษ ก่อนน าไปผดัคลกุเคลา้พรอ้ม

ผกัและน า้ซุปแบบขลกุขลิก นักท่องเท่ียวนิยมรบัประทานเพราะมีรสชาตกิลมกล่อมและเผ็ดเล็กนอ้ย คลา้ยหมู

ผดัพรกิแกงบา้นเรา เม่ือสกุรบัประทานกบั ผกัสด กิมจิ เครื่องเคียงตา่ง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษท่ีขอ

แนะน าอย่างยิ่ง 

จากนัน้พาท่านเย่ียมชม หมูบ่า้นวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) เป็นหมูบ่า้นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ท่ียงัมีผูค้นอาศยัอยู่

จริง เม่ือไปถึงจะมีชาวบา้นมาตอ้นรบัและพาเราเดินชมวิถีชีวิตต่างๆ ในหมู่บา้น พรอ้มถ่ายทอดเรื่องราว

ของคนท่ีน่ีใหฟั้งแบบสนุกสนาน เราจะไดรู้จ้ักรูปป้ันเทพพระเจา้ ทอลฮารุบงั ท่ีมีอยู่ทั่วเกาะ บา้นท่ีสรา้ง

จากกอ้นหินทัง้หลงั แหล่งน า้จืดท่ีหายากมาก อาชีพหลกัของชาวเกาะ ความไม่เท่าเทียมของหญิงชายใน

อดีต สตัวเ์ลีย้งประจ าเกาะ ไหหรือโอ่งโบราณท่ีไดมี้ไวห้มกักิมจิ เหมือนท่ีอ่ืนๆ และท่ีพลาดไม่ได้สินคา้ 

Otop ของหมู่บ้านท่ีมีมาช้านาน เป็นท่ีเล่ืองช่ือว่ามาเกาะเชจูต้องมาชิม และช้อปสักครั้ง นั่นก็ คือ

ผลติภณัฑแ์คลเซียมธรรมชาตจิากกระดกูมา้ และน า้หมกัเบอรร์ี่ป่า แบลค็ราสเบอรี่ หรือท่ีเรียกนัวา่ Omija 

(โอมจิา) ถา้ไดด้ื่มจะสดช่ืนมากๆ 

 

จากนั้นน าท่านชม ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรือท่ีถูกขนานนามว่า 

“Sunrise Peak” มีอาย ุกวา่ 5000 ปี ท่ีน่ีเป็นจดุชมพระอาทิตยข์ึน้ท่ีสวยท่ีสดุ จึงเป็นสถานท่ีโดง่ดงัท่ีผูค้น

มาขอพรและชมพระอาทิตยข์ึน้ ป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวจากทั่วทกุมมุโลกอยากมาสมัผสั จึงถกูยกย่องให้

เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยใ์หม่ทางธรรมชาติ ภูเขาไฟลกูนีส้งบลงเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่ทิง้ความสมบูรณแ์ละ

สวยงามเอาไว ้โดยรูปทรงท่ีกลมขนาดใหญ่เสน้ผ่านศนูยก์ลางประมาณ 600 เมตร มีรอยหยักมองแลว้

ลกัษณะเหมือนทรงมงกฏุเลย และเป็นการเช่ือมโยงกับเกาะเชจแูบบธรรมชาติ ดว้ยธารลาวา ปัจจุบนัจึง

สามารถไปเท่ียวจดุนีด้ว้ยรถยนต ์และใครท่ีอยากไดบ้รรยากาศปากปลอ่งภเูขาไฟ พรอ้มชมววิทิวทศันท่ี์สวยงาม ตอ้งเอาชนะใจตวัเองดว้ยการเดิน

ขึน้ไปพชิิตถึงยอดปากปลอ่ง ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 182 เมตรเท่านัน้ 

จากนัน้พาท่านชมความงามท่ีแปลกตาของ ชายหาดโขดหิน ควงัชีกี จุดตรงนีเ้ป็นทางเช่ือมตอ่ไปยังภเูขา

ไปซองซานอิลจูบง และเป็นมมุท่ีสามารถมองเห็นภู เขาไฟลกูนีแ้บบเต็มๆ ถือเป็นวิวท่ีสวยมาก และเม่ือ

เวลาน า้ลงจะมีโขดหิมโผล่ขึน้มาพรอ้มตะไคร่สีเขียวสด ตดักับน า้ทะเลท่ีใสมาก เป็นความงามท่ีแปลกตา 

ท าใหน้กัท่องเท่ียวอดใจไมไ่ดท่ี้จะตอ้งแวะถ่ายรูปก่อนเดนิทางไปท่องเท่ียวซองซานอิลจบูงนั่นเอง  



 
 

จากนัน้เดินทางสู่ถนนช่ือดงัของเกาะเชจ ูสถานท่ีชมเทศกาลดอกคาโนลาหรือดอกยูแช และซากุระเกาหลี 

เพราะในฤดใูบไมผ้ลิถนนสายนีจ้ะบานสะพรั่งไปดว้ยดอกยูแชและดอกซากรุะเกาหลี ตลอดเสน้ทาง ถนน

นกซาน เรียงรายไปดว้ยตน้ซากรุะเกาหลีสีชมพอู่อนเป็นฉากหลงั ตดักบัฉากหนา้เป็นทุ่งดอกยแูช ท่ีปลกูอยู่

เรียงรายตามถนน ยาวกวา่ 5 กิโลเมตร สง่กลิน่อ่อนๆ หอมฟุง้ไปทั่วเกาะ จนท าใหต้ดิอนัดบัเป็น 1 ใน 100 

ถนนท่ีสวยท่ีสดุในเกาหลี  

หมายเหตุ : ถนนคาชรีีจะพาเดนิทางไปชมในช่วงทีมี่ซากุระเท่าน้ัน ขอสงวนสิทธ์ิจัดโปรแกรม
ตามบริษัทเท่าน้ัน 

 

พาท่านลิม้รสเมนพูเิศษ ซุปไก่ทะเลสวรรค ์ ท่ีผสมผสานความเป็นทอ้งทะเลของเกาะเชจ ู เขา้กบัเร่ืองสขุภาพท่ีแขง็แรงนั่น

ก็คือซุปไก่นั่นเอง เมนูนีจ้ึงเปรียบดงัเมนูจากสวรรคเ์ลยทีเดียว ส่วนประกอบหลกัๆ จะเป็นไก่ท่ีตม้ดว้ยสมนุไพรจนเป่ือย 

และเพิ่มซีฟู้ดตามฤดกูาลเขา้ไป ท าใหน้ า้ซุปอร่อย หวาน กลมกล่อมไม่เหมือนใคร เสิรฟ์ท่านพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และ

เครื่องเคียงตา่งๆ เช่นกิมจิ สาหรา่ย หวัไชเทา้ 

 

ทีพั่ก Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั เป็นสไตลบ์ุฟเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี  

พาท่านเขา้ชมและเลือกซือ้ชดุเครื่องนอนเพ่ือสขุภาพอนัดบัหนึ่งของประเทศเกาหลีใต ้Sesa Living ท่ีใชเ้สน้

ใยในการถกัทอถึง 15400 เสน้ กนัไรฝุ่ นได1้00% มีการใชห้ยกในการท าเสน้ใย จึงมีคณุสมบตัใินเร่ืองของการ

บ าบดัขณะนอนหลบั ซึ่งเนือ้ผา้จะมีสมัผัสท่ีนุ่ม ล่ืน ไม่มีเสียงดงัเม่ือขยับตวั และยังปรบัอุณหภูมิท่ีคงท่ีให้

รา่งกายขณะนอนหลบัพกัผอ่นอีกดว้ย และโชวรู์มแห่งนีส้ามารถคืนภาษีใหก้บันกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

 

พาท่านไปถ่ายรูปกับความสดใสของถนนสายรุง้บนเกาะเชจ ู เป็นถนนเลียบชายทะเลดา้นเหนือของเกาะ เป็น

ไอเดียศิลปะท่ีดีมากๆ เพราะมีการทาสีบนแท่งหินท่ีเอาไวก้ัน้ชายทะเลแบบสลับสีแนวสายรุง้ ยาวตลอด

เสน้ทาง ท าใหเ้กิดสีสนัท่ีดงึดดูใหใ้ครๆท่ีผา่นไปมาตรงนีอ้ดไม่ได ้ ท่ีจะแวะลงมาถ่ายรูปสรา้งสีสนั ไมว่า่จะเป็น

แอคชั่นท่างนั่ง ท่าเดนิ หรือครีเอทแอคชั่นสนกุๆไดม้ากมาย 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      ศนูยแ์สดงชุดเครือ่งนอนSESA LIVING -ถนนสายรุ้งเชจ ู - ซุปเปอรม์ารเ์กต็ ละลายเงินวอน –  
                                             ชายหาดอีโฮเทอ ู- ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปป้ิงในดาวน์ทาวน์ 

 



 
 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือท่ีนักท่องเท่ียวเรียกกันว่า "ร้านละลายเงินวอน" ท่ีน่ีมีขนม 

ของฝาก ของพืน้เมืองเกาหลีท่ีขึน้ช่ือ ใครๆมาตอ้งมีตดิไมต้ดิมือกลบัไป อาทิเช่น ขนมช่ือดงัตา่งๆ ชอ้คโกแลต

หลายหลายรสชาต ิสาหรา่ยนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใชใ้นครวัเรือน เช่น กระทะ ตะเกียบ ถว้ย

ขา้ว ซอสปรุงรส วุน้เสน้ รวมถึงของฝากของท่ีระลึกมีใหท้่านไดเ้ลือกซือ้มากมาย เหมือนเอาเงินวอนมาก

ละลายกันอย่างเพลิดเพลินและไม่ตอ้งกลัวว่าจะใส่กระเป๋าไม่พอ เพราะท่ีน่ีพรอ้มบริการบรรจุกล่องตาม

เง่ือนไขของรา้นดว้ย 

พาท่านรบัประทานเมนทูอ้งถิ่นประจ าเกาะเชจู ชอ้ป-จกั-ปยอ-กกุ คือตม้ซุปซ่ีโครงหม ูสมยัก่อนเกาะเชจเูลีย้ง

หมแูทบจะทุกครัวเรือน ซ่ีโครงของหมจูะถูกน ามาท าซุป ดว้ยน า้้ซุปท่ีไม่เหมือนใคร เพราะจะเป็นซุปข้น

เหนียวเล็กนอ้ย เพราะสตูรเฉพาะท่ีจะใส่ขา้วเมมิลลงไปดว้ย จึงมีรสชาติท่ีเขม้ขน้ เนือ้หมจูะนุ่ม ร่อนจาก

กระดกู ละมนุมากๆ เสรฟิท่านพรอ้มขา้วสวย และเคร่ืองเคียงตามฤดกูาล 

พาท่านท่องเท่ียวชายหาดขึน้ช่ือบนเกาะเชจู "อีโฮเทอู" นอกจากความสวยงามของทอ้งทะเล คาเฟ่น่ารกัๆ

ตา่งๆแลว้ ยงัมีสญัลกัษณท่ี์มองลงมาจากเคร่ืองบนิจะเห็นทันทีท่ีถึงเกาะเชจ ูนั่นก็คือประภาคารรูปมา้สีขาว 

และสีแดง มา้ถือวา่เป็นสตัวป์ระจ าเกาะเชจ ูและใครๆท่ีมาเท่ียวก็นิยมมาถ่ายรูปและเชคอินกนัท่ีน่ีเสมอ 

 

 

 

 

พาท่านชอ้ปป้ีงสินค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE เครื่องส  าอางคเ์กาหลีและตา่งประเทศ สนิคา้แบรนดเ์นม ราคาถกู 

จากนัน้พาทกุท่านเดนิทางสู่แหลง่ช้อปป้ิงในตัวเมืองแห่งเกาะเชจู มีโซนใตด้นิ และโซนวอคกิง้สตรีท ซึ่งถือวา่เป็นแหลง่รวมสินคา้ยอดฮิต ตดิเท

รนด ์ไมว่า่จะเป็นแบรนดท์อ้งถิ่นเกาหลี แบรนดส์ปอรต์กีฬาดงัๆ ทัง้แฟชั่นเสือ้ผา้ หมวก กระเป๋า รองเทา้ เครื่องส  าอางค ์และยงัมีสตรีทฟูด้ ขนม คา

เฟ่ตา่งๆอีกดว้ย  

ถึงเวลาอนัสมควรพาทกุท่านเดนิทางกลบัประเทศไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยดแูลขัน้ตอนการเช็คอิน ตั๋วเครื่องบนิ และอ านวยความสะดวก เพ่ือสง่

ทกุท่านกลบัดว้ยความสวสัดภิาพ และความประทับใจ 

22.35 – 02.00   น าท่านเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเท่ียวบนิท่ี 7C2243 ถึงสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

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



 
 

เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ไดร้บัแจง้เตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใต ้และจากสายการบนิ เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น
นกัท่องเท่ียว แตไ่ปดว้ยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันัน้โปรแกรม JEJU ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นตอ้งเก็บค่าประกนัเพ่ือให้

ลกูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท / 350,000 won) หากลกูคา้เป็นนกัท่องเท่ียวจรงิๆ เดนิทางท่องเท่ียวพรอ้มกรุ๊ป
และกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนันีค้ืนเต็มจ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความรว่มมือจากลกูคา้ปฎิบตัติามเง่ือนไข

ดงักลา่ว 

 (ขอสงวนสทิธิไ์มคื่นเงินประกนักรณีลกุคา้ไม่ผา่นกองตรวจคนเขา้เมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ 
หากท่านถกูเจา้หนา้ท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งถกูกกัตวัและสง่ตวักลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผู้

ช  าระเองทัง้หมด 

 
 

อตัราค่าบริการ Gold Package Spring 4 วนั 2 คืน 

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 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อก าหนดและเงื่อนไข 

1. การส ารองทีน่ั่ง 

• สามารถจอง โดยเลือกวนัเดนิทาง จ านวนผูเ้ดนิทาง ประเภทหอ้งพกัใหถ้กูตอ้ง 

• หลงัจากนัน้เจา้หนา้ท่ีจะสง่ Invoice ใหท้่าน หากไม่มีการช าระตามดิวเดท การจองจะถกูยกเลกิอตัโินมตั ิและเม่ือจองใหมไ่มมี่ท่ีนั่ง หรือราคา
ปรบัขึน้ จะไมส่ามารถใชข้อ้มลูการจองเดมิได  ้

• การมดัจ า ช  ารท่ีนั่งละ 5,000 บาท และช าระสว่นท่ีเหลือ ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรือตามดวิเดทของ Invoice (ส าหรบัราคาปกต)ิ 

• กรณีราคาโปรโมชั่นพเิศษ / จองก่อนเดนิทางต ่ากวา่ 15 วนั ช่วงเทศกาล หยดุยาว ตอ้งช าระเต็มจ านวนเท่านัน้  
• ส าหรบักรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใชร้าคาโปรโมชั่นได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีออกบคุกิง้ใหเ้ท่านัน้  

• หากไมช่  าระส่วนท่ีเหลือตามก าหนด ท่ีนั่งจะถกูยกเลกิ และไม่สามารถขอรีฟันเงินมดัจ าคืนไดท้กุกรณี 

• หลงัจากช าระเงิน มดัจ า/ช  าระเต็มจ านวน ท่านตอ้งแจง้ขอ้มลูผูเ้ดนิทางเป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอรต์ใหถ้กูตอ้ง หากระบบออก
ตั๋วแลว้ การแกไ้ขจะมีคา่ใชจ้่ายจากสายการบนิ 

• การเดนิทางเขา้เกาหลี หากไมผ่่านดา่นตรวจคนเขา้เมือง ไมส่ามารถรีฟันไดท้กุกรณี 

• ราคานีส้  าหรบัพาสปอรต์ไทยเท่านัน้ หากเป็นต่างชาตมีิคา่ใชจ้่ายเพิ่ม 3000 บาท และตอ้งท าตามเง่ือนไขการเขา้ประเทศเกาหลีใต้ 

2. การยกเลิกการเดนิทาง 

• ยกเลกิการจองไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง Refund ได ้100% ของยอดท่ีช าระแลว้ 

• ยกเลกิการจองไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง Refund ได ้50% ของยอดท่ีช าระแลว้ 

• ยกเลกิการจองนอ้ยกวา่ 15 วนั กอ่นวนัเดนิทาง ไมส่ามารถ Refund ได ้

• ยกเลกิจากเหตสุดุวสิยั เช่น ภยัธรรมชาต ิโรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ตห่กัคา่ใชจ้่ายตามจรงิ ๆ 

• ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเวน้ทต์า่งๆ ไมส่ามารถยกเลิก/Refund ไดท้กุกรณี 

• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไมส่ามารถยกเลกิ/เปล่ียนช่ือ/Refund ไดท้กุกรณี 

ราคานีร้วม 

• คา่ตั๋วเครื่องบนิ ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ 

• คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแห่งท่ีมี 

• คา่อาหารทกุมือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ / คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 

• คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน จ านวนคืนตามระบุในโปรแกรม (หอ้งพกั2-3ท่าน) 
• คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3ท่าน) *พกัเด่ียวจะมี Single Charge 

• คา่รถรบั-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ / คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก.  
• คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ (ขอสงวนสทิธิห์วัหนา้ทวัรไ์มบ่ินขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 

เมษายน : 12-15, 13-16 24,999 29,999 

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

หมายเหต ุ: ราคาโปรโมชัน่มีจ านวนจ ากดั หากเตม็ตามจ านวน ราคาปรบัขึ้นตามล าดบั 



 
 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ราคานีไ้ม่รวม 

• คา่วีซ่าส  าหรบัพาสปอรต์ ตา่งดา้ว (ผูเ้ดนิทางตอ้งย่ืนดว้ยตนเองเท่านัน้) 

• ค่าบริการ (Service Charge) 1,200 บาท  
• คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีเกินจากสายการบนิก าหนด (15-20กก) 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสือเดนิทาง, คา่มนิิบารโ์รงแรม, คา่ซกัรีด, คา่อาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือรายการทวัร  ์

• คา่รถ คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาท่ีก าหนดเท่านัน้ หากขึน้ไมท่นัตอ้งรบัผดิชอบคา่เดนิทางตามคณะดว้ยตนเอง) 
• คา่อาหารตามหลกัศาสนาท่ีนอกเหนือรายการทัวร ์(ลกูคา้ตอ้งเตรียมมาเอง) 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 
• คา่ปรบั หรือคา่ธรรมเนียมหากไมส่ามารถผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง 

• คา่ตรวจโควดิทกุท่ี หากมีท่านช าระเอง 

1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืง 

• หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหลี ไมส่ามารถ Refund ไดท้กุกรณี 

• เพ่ือเป็นการคดักรองตามค าขอความร่วมมือจากแลนดเ์กาหลี ท่ีถกูตกัเตือนจากกองตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใตเ้ร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น
นกัท่องเท่ียว แตไ่ดห้ลบหนีไปดว้ยจดุประสงคอ่ื์น เช่นไปท างาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุ่มตรวจและเก็บเงินประกนัการเดนิทางวา่ผู้
เดนิทางตอ้งไปท่องเท่ียวพรอ้มคณะและเดนิทางกลบัประเทศไทยพรอ้มคณะเท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท หรือ 350,000 วอน หากผู้
เดนิทางไป-กลบัถกูตอ้งตามเง่ือนไข จะไดร้บัเงินประกันคืนเตม็จ านวนทนัที แตห่ากผูเ้ดนิทางผดิตอ่เง่ือนไข หรือไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง 
ทัง้ไทย-เกาหลี จะถกูรบิเงินประกนัเตม็จ านวนเพ่ือน ามาช าระคา่ปรบั คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ ดงันัน้ไมส่ามารถเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

• หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต ้บริษัทไมมี่อ านาจใดๆ หรือสว่นเก่ียวขอ้งใดๆ ผูเ้ดนิทางตอ้งจดัการเอกสารสว่นตวั 
เท่ียวบนิ และค่าใชจ้่ายตา่งๆท่ีเกิดขึน้เองทัง้หมด 

2. หมายเหตุ 
กรุณาอ่านและท าความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนท าการจองทุกครั้ง 

1. หนงัสือเดนิทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน (หากหนงัสือเดนิทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดือนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางได ้อยู่
นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทและไมส่ามารถ Refund คา่ทวัรไ์ด)้ 

2. การเดนิทางตอ้งมีผูเ้ดนิทาง ขัน้ต  ่า 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) หากจ านวนไมค่รบจะถกูยกเลกิ และแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 5 วนั สามารถ 
Refundไดเ้ตม็จ านวน ส าหรบักรุ๊ปเหมา ไมส่ามารถใชร้าคาโปรโมชั่นได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีออกบคุกิง้ใหเ้ท่านัน้  

3. บรษัิทมีสทิธิ์ในการ ปรบัเปล่ียนเท่ียวบนิ เสน้ทางบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว ไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

4. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ
คา่ใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้  าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้  

6. ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัเิหตท่ีุเกิดจาก ความประมาทของตวั
นกัท่องเท่ียวเอง 



 
 

7. ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีท่ีท่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไมว่า่จากเหตใุดๆ ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงวนั/ช่ือ หรือ
ยกเลกิคืนเงินได ้

8. ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิ
และโรคระบาด หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและ
ตา่งประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 

9. คา่เดนิทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิท ไมส่ามารถน ามาเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

10. ขอสงวนสทิธิห์อ้งพกัส  าหรบัผูท่ี้ไมเ่ดนิทาง ไมส่ามารถ Refund หรือใหผู้อ่ื้นใชส้ทิธิแ์ทนไดท้กุกรณี 

11. หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ่งบริษัทไมส่ามารถการนัตี ท าไดเ้พียงรีเควสใหไ้ดเ้ท่านัน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็น
ผูจ้ดัการให ้

12. มคัคเุทศก ์พนกังาน หัวหนา้ทวัร ์ไมมี่อ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัททัง้สิน้ เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษัิทฯ
ก ากบัเท่านัน้ 

13. ทางคณะทวัรไ์มมี่อ  านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมือง และทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางจากสนามบนิหลงัเวลาเครื่องลง
ประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไมม่าแสดงตนถือวา่สละสิทธิใ์นการรว่มเดนิทาง หากท่านลา่ชา้ในการผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง ตอ้งรบัผดิชอบ
การเดนิทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไมส่ามารถเรียกรอ้งคา่ใชจ้่าย หรือรีฟันคา่ทัวร/์คา่อาหารท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มกบัทางทวัรท์กุกรณี 

14. หากท่านมีความประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์่องเท่ียว ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบั 5,000 บาทตอ่วนั เพ่ือรกัษาตั๋วขากลบั มเิช่นนัน้
ถือวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทางทนัที และไม่สามารถเรียกรอ้งคืนไดภ้ายหลงั 

15. ถา้ลกูคา้มีความประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามท่ีโปรแกรมก าหนด ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบัรา้นละ 3,000 บาท เพ่ือความเป็นระบบ และ
ถกูตอ้งตามเง่ือนไขท่องเท่ียวท่ีท่านไดซื้อ้มา 

 

เม่ือทา่นตกลงจองช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯจะถือวา่ทา่นไดย้ินยอม และยอมรบั
ในขอ้ก าหนด เงื่อนไข และขอ้ตกลงตา่งๆ ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 


