
 
 

ขอ้แนะน า  ถา้ตอ้งการน าของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้น าถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การน าผลิตภณัฑข์องสดท่ีท าจาก

สตัวไ์ม่วา่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ให้น าเขา้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ  

 

 

โปรแกรมเดินทาง 
อุทยานแห่งชาตฮิลัลาซาน  - โปรแกรมเพิม่เตมิ ฮลัโหลคติตี ้/สวนสม้ / โชวก์ายกรรม - รา้นน้ํามนัสน  -  

ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  - ทุ่งดอกยเูช หรอื ทุ่งดอกเรป  - โปรแกรมเพิม่เตมิ : Aqua Planet –  

ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหนิรปูหวัมงักร+สะพานขา้มทะเลยงยอน  - รา้นคา้สมุนไพร+รา้นละลายเงนิวอน  -  

ศนูยเ์ครื่องสาํอาง  - ศนูยโ์สม  - ล๊อตเต ้ดวิตีฟ้ร ี - ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู

 

 

22:00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก 

เคาน์เตอรส์ายการบนิ JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตูทางเขา้

หมายเลข 3  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก ในเรื่องของ

เอกสารของท่าน ขอ้แนะนํา ถา้ตอ้งการนําของเหลวขึน้เครื่องใสก่ระเป๋าถอืตดิตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุ

ภณัฑ ์และมปีรมิาณไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ (รวมกนัไม่เกนิ 1 ลติร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใสใ่น

ถุงทีโ่ปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหนํ้าถุงขึน้ไปเพยีงใบเดยีวเท่านัน้ การนําผลติภณัฑข์องสดทีท่าํจากสตัวไ์ม่ว่าเนื้อหม ูเน้ือ

ววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหนํ้าเขา้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีค่าปรบั 

02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 

7C2244 เป็นสายการบนิโลวค์อสอนัดบั 1 ของประเทศเกาหลใีต ้สะดวกสบาย การดแูลเอาใจใสน่่า

ประทบัใจ พรอ้มทัง้ภาพลกัษณ์ทีด่ ีโดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื่อดงัของเกาหล ีสายการบนิเจจเูป็น

สายการบนิชัน้นําทีพ่ฒันาไดอ้ย่างรวดเรว็ทีส่ดุในประเทศเกาหลใีต ้หลงัจากการก่อตัง้เมื่อปี 2005 ได้

ขยายตวัอย่างรวดเรว็โดยการปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลกูคา้ตามคาํเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีาร

ปฏริปูธุรกจิทางกา บนิอย่างต่อเนื่องอกีดว้ย สายการบนิเจจไูดท้าํใหก้ารท่องเทีย่วเป็นทีแ่พร่หลายจน

ประสบความสาํเรจ็ ซึง่ก่อนหน้านัน้ไม่เคยนําวธิเีหล่าน้ีมาปฏบิตัจินทาํใหป้ระเทศเกาหลใีตก้ลายเป็ นประเทศท่องเทีย่วได ้มเีสน้ทาง

บนิมากกว่า 67 แห่งในเมอืงสาํคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสายการบนิเจจ ูไดรบัการยอมรบัจากทัว่โลกในดา้นความปลอดภยั

และสมรรถภาพเป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ากทีส่ดุและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

 



 
 

 

 

09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ูเป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 ของ

เกาหลใีต ้รองจากท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลท์

หรอืการจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะทีส่ดุในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลาของ

ท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาท่านเดนิทางสู ่เมอืงมรดกโลก เกาะเชจ ูทีอ่งคก์าร 

UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิห่งใหม่ของโลก 

(THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะทีเ่กดิใหม่จากภูเขาไฟทีด่บัแลว้ 

อาหารกลางวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊  เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่

ชิน้โต วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆทาํจากมนัฝรัง่ทาํใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ เสริฟ์

พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคีาํ รบัรองตอ้งตดิใจ 

           พาท่านเดนิทางสู ่อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน ( HALLASAN NATIONAL PARK)  

เป็นภูเขาทีส่งูทีส่ดุในประเทศเกาหลใีต ้ประกอบดว้ยภูเขาไฟทีด่บัไปนานแลว้ซึง่เป็นตน้

กาํเนิดของเกาะสว่นใหญ่ในเชจ ูภูเขาฮลัลาซานมคีวามสงู 1,950 เมตร และไดร้บัการ

คดัเลอืกใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่คีวามสวยงามลาํดบัที ่182 ของเกาหล ีและ

จดัตัง้เป็นอุทยานแห่งชาตติัง้แต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขาฮลัลาไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นพืน้ที่

สงวนเขตชวีมณฑล ( UNESCO Biosphere Reserve) และเพยีงอกีหา้ปีต่อมากไ็ดร้บัการ

แต่งตัง้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ( World Natural Heritage Site) ใหท้่านไดส้มัผสัความ

งามของภูเขาฮลัลาซานทีม่หีมิะปกคลุม สขีาวของหมิะปกคลุมอยู่นัน้ดรูาวกบัปุยเมฆ ทีต่ั ด

กบัสน้ํีาเงนิของทอ้งฟ้า  เหมาะสาํหรบัการถ่ายรปูเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

โปรแกรมเพ่ิมเติม ฮลัโหลคิตต้ี / สวนส้ม / โชวก์ายกรรม 
 

โปรแกรมเพิม่เตมิ ชาํระเพิม่ 12,000 วอน  
 พาท่านมุ่งหน้าสู ่ฮลัโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถานทีจ่ดัแสดง
เรื่องราวเกีย่วกบัคติตี ้หลากหลายเวอรช์ัน่  รวมทัง้สิง่ของเครื่องใชท้ีเ่ป็นคติตีท้ ัง้หมดรวบรวมไว้
ทีน่ี่ พรอ้มเรื่องราวและประวตัคิวามเป็นมา ภายในมรีา้นขายของทีร่ะลกึน่ารกัๆ มากมายใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซือ้ตดิไมต้ดิมอื เช่น ทีค่าดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และชอ็ดโกแล๊ต รบัรองถูกใจสาวก
ของ Hello Kitty แน่นอน อกีทัง้ยงั คติตีค้าเฟ่ ซึง่เป็นรา้นกาแฟตกแต่งอย่างน่ารกัเหมาะสาํหรบั
ถ่ายภาพ ภายในรา้นมจีาํหน่ายเค๊กหลายรสชาต ิ ไอศรมีโยเกริต์ และกาแฟ รสชาตอิร่อยทีไ่ม่ควร
พลาด 

  โปรแกรมเพ่ิมเติม ช าระเพ่ิม 8,000 วอน 
จากนัน้พาท่านสู ่สวนส้มไรเ้มลด็ ( ORANGE FARM) ความมหศัจรรยท์ีธ่รรมชาติ

สรา้งสรรค ์เกาะเชจเูป็นทีเ่ดยีวในเกาหลทีีส่ามารถปลกูสม้ไดด้แีละอร่อยทีส่ดุในประเทศ สม้
บนเกาะเจจมูรีปูร่างแปลกตาทีม่ชีื่อว่า ฮลัลาบง เหตุผลทีเ่รยีกชื่อสม้นี้ว่า ฮลัลาบง เพราะปลกู
กนัมากทีภู่เขาฮลัลาซานซึง่เป็นเขตทีอ่บอุ่นทีส่ดุของเกาหล ีฮลัลาบงเป็นสม้ทีเ่ปลอืกหนา มรีส
หวานอร่อย ทาํใหไ้ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลแีละเป็นสนิคา้สง่ออกต่างประเทศ
อกีดว้ย นอกจากนี้สวนสม้ยงัเป็นสถานทีถ่่ายทาํซรีีส่เ์กาหลชีื่อดงัหลายเรื่อง อาทเิช่น MY 
GIRL (รกัหมดใจยยักะล่อน) 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน  - โปรแกรมเพ่ิมเติม ฮลัโหลคิตต้ี/สวนส้ม / โชวก์ายกรรม 

 



 
 

 
โปรแกรมเพ่ิมเติม ช าระเพ่ิม 12,000 วอน  
 จากนัน้พาท่านเขา้ชม โชวก์ายกรรม ( CIRCUS WORLD SHOW) การแสดง
ความสามารถของนกัแสดงในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุ่นของร่างกาย มกีารแสดง
หลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกนัไป เป็นทีต่ื่นตาตื่นใจของผูช้ม มทีัง้ แสง ส ีเสยีง 
ท่านจะไดร้บัความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ และหวาดเสยีว ไปพรอ้มๆกนั  เช่น โชวล์อดห่วง โชว์
นี้นกักายกรรมจะหมุนตวัและแสดงท่วงท่ากายกรรมต่างๆ ดว้ยห่วงทีห่อ้ยอยู่กลางอากาศ  โชว์
กายกรรมกลางอากาศดว้ยผา้ นกัแสดงจะเล่นกายกรรม บดิตวัดว้ยท่าทาง สง่างามขณะหอ้ยตวั
อยู่กลางอากาศดว้ยผา้เพยีงผนืเดยีว เป็นตน้ แต่ไฮไลทข์องโชวน์ี้ คอื มอเตอรไ์ซคผ์าดโผนใน

พืน้ทีจ่าํกดั ทีเ่ขา้ไปขบัสวนทางกนัอยู่ในลกูโลก ซึง่สนุก ตื่นเตน้เรา้ใจ เรยีกเสยีงปรบมอืจากผูช้มไดท้ัง้ฮอลล ์
                  

อาหารเยน็  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั   เป็นอาหารทีเ่ป็นทีน่ิยมของชาวเกาหล ี โดยการนําหมสูามชัน้ไปย่างบน
แผ่นโลหะทีถู่กเผาจน  เสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ พรกิไทยปน่ เกลอื และน้ํามนังา 
ถงึแมว้่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีส่ดุแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสีว่นผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่าถา้พดูถงึรสชาติ
แลว้ นบัว่าพลาดไม่ไดเ้ลย 

 
นําเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

 

 

รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดอง

เกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนกั แต่จะต่างตรงทีจ่าํนวนจาน          

(ใสก่บัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปจัจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

             จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ รา้นน ้ามนัสนเขม็แดง  มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิผ่าน

ผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณช่วยลดไขมนั

และน้ําตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย 

เพื่อเพิม่ภูมติา้นทานและทาํใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึง่กาํลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนใน

ประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัมผีลติภณัฑต่์างๆทีท่าํจากสนเขม็แดงซึง่เป็นสนิคา้ยอดนิยม

สาํหรบัคนเกาหลแีละนกัท่องเทีย่ว 

                                          จากนัน้นําท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง ( SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็น

ภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทีโ่ด่งดงัทีผู่ค้นมาขอ

พร  และชมพระอาทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเชจ ูและในจุดนี้เรายงั

สามารถดื่มดํ่ากบัทอ้งฟ้าและน้ําทะเลสคีราม ทวิทศัน์ทีส่วยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจ ูเป็น

สถานทีท่ีน่กัท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแลว้ 

ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรปูจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะพกั 

สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั เมอืขึน้ไปถงึดา้นบนสดุของปากปล่อง

ภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิทุธิแ์ละทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่นอน หมายเหตุ: 

สาํหรบัท่านทีต่อ้งการขึน้ปากปล่องภูเขาไฟ สามารถชาํระค่าตัว๋ดว้ยตนเอง ณ จุดทางขึน้เขา 

วนัท่ีสามของการเดินทาง       รา้นน ้ามนัสน  - ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - ทุ่งดอกยูเช หรอื  

                                                         ทุ่งดอกเรป  - โปรแกรมเพ่ิมเติม : Aqua Planet 
 



 
 

อาหารกลางวนั บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบก็"  เป็นการนําเน้ือหมหูมกักบัเครื่องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนนําไปผดัคลุกเคลา้พรอ้ม

น้ําซุป นกัท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็ 

 

จากนัน้พาท่านสู ่ ทุ่งดอกยเูช หรือ ทุ่งดอกเรป ( YUCHAE FLOWER) ดอกเรป ถอืเป็น

สญัลกัษณ์ของเกาะเชจ ู “ยแูช  หรอื “เรป หรอื เรปซดี ( Rapeseed)” มชีื่อเรยีกทางการเป็น

ภาษาองักฤษว่า “คาโนล่า มดีอกสเีหลอืงประกอบดว้ยกลบีดอก 4 กลบี พบบนเกาะเชจโูดยเริม่ใน

เดอืนกุมภาพนัธ ์- พฤษภาคม ของทุกปี ทุ่งดอกเรปออกดอกบานสะพรัง่เหลอืงอร่ามเตม็เนินเขา เป็น

ววิธรรมชาตทิีส่วยงามเหมาะสาํหรบัเกบ็รปูความประทบัใจเป็นความทรงจาํ (ปรมิาณของดอกเรปบาน

อาจขึน้อยู่กบัภูมอิากาศค่ะ) 

โปรแกรมเพ่ิมเติม : Aqua Planet 

โปรแกรมเพ่ิมเติม ช าระเพิ่ม 20,000 won 

 จากนัน้พาทา่นเข้าชม พิพิธภณัฑ์สัตว์น า้ ( HANWHA AQUA PLANET JEJU)  หรือ 

อควาเรียมที่ใหญ่ที่สดุในเกาหลใีต้และมีตู้ปลาใหญ่ที่สดุในเอเชีย เป็นสถานท่ีอีกหนึง่แหง่ที่ไมค่วร

พลาดเมื่อได้มาเยือนเกาะเชจ ูเพราะที่นี่เป็นทัง่ศนูย์กลางการเรียนรู้ทางทะเล ความรู้เก่ียวกบั

ธรรมชาติและมีสิง่มีชีวิตใต้ทะเลท่ีจดัแสดงได้นา่สนใจและสวยงาม มีตู้ปลาจ านวนมากตัง้แตข่นาด

เลก็จนถึงขนาดใหญ่ทหมึาอลงัการชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใต้ท้องทะเล ชมการให้อาหารนกเพนกวิน

ตวัน้อย ท่ีตา่งกรูกนัมารับอาหารอยา่ งคกึคกั และปลากระเบนวา่ยข้ามหวัไปมาท าให้คณุและ

ครอบครัวหลงรักท้องทะเลโดยไมรู้่ตวั 

อิสระอาหารเยน็ 

นําเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

 

  

รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดอง

เกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนกั แต่จะต่างตรงทีจ่าํนวนจาน (ใส่

กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปจัจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดอูมัรอ็ค โขดหินมงักร ( YONGDUAM ROCK) และ สะพานขา้มทะเล

ยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดอูมัรอ็คทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร อกีหนึ่งในมนตเ์สน่ห์

ทางธรรมชาตขิองเกาะเจจ ูซึง่ถอืกนัว่าถา้หากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพื่อมาดโูขดหนิมงักร 

กถ็อืว่ายงัมาไม่ถงึเกาะเจจ ูโขดหนิมงักรแห่งนี้เกดิขึน้จากการกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ทาํใหม้ี

รปูทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร กาํลงัอา้ปากสง่เสยีงรอ้งคาํรามและพยายามทีจ่ะผุดขึน้จากทอ้ง

ทะเล เพื่อขึน้สูท่อ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นทีส่นใจของ

นกัท่องเทีย่วเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัสามารถเดนิไปเยีย่มชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื่อชม

ววิธารลาวาทีต่อนนี้กลายเป็นธารน้ําทะเลทีม่สีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - รา้นค้าสมุนไพร+รา้นละลายเงินวอน  

- ศนูยเ์ครือ่งส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู

 



 
 

จากนัน้นําท่านชม รา้นสมุนไพร ( K0REA HERB) ใหม่ล่าสดุของเกาหล ีโดยมกีารจด

ลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง 

มรีสเปรีย้ว ดสีาํหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น้ําอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการ

ลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนงัของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่าน

แขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดต่ีอสขุภาพร่างกายของท่านเอง  รา้นละลายเงินวอนหรอื 

(SUPERMARKET) ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ 

สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาต ิรวมไปถงึของใชใ้น

ครวัเรอืน ลกูบอลซกัผา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนั

ไรฝุน่ไดด้เียีย่ม ของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น  

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ ศนูยร์วมเครือ่งส าอางค ์ ( COSMETIC SHOP) ประเภทเวช

สาํอางคท์ีห่มอศลัยกรรมเกาหลร่ีวมออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑต่์างๆ ทีเ่หมาะกบัผูท้ีม่ปีญัหา

ผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างดาํใบหน้าหมองคลํ้า อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิว้รอย 

แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม 

อสิระอาหารกลางวนั 

จากนัน้นําท่านสู ่ศนูยโ์สม (GINSENG CENTER) ศนูยโ์สมแห่งนี้รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอื

ว่าเป็นโสมทีม่คุีณภาพดทีีส่ดุ ภายในจะมเีจา้หน้าที่ใ้หค้วามรูเ้กีย่วกบัโสมพรอ้มอธบิายคุณภาพและผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้่าน

ไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุและราคาถูก กลบัไปบาํรุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกั

และนบัถอื 

จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอด ภาษีลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี ( LOTTE DUTY FREE SHOP) 

ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้นําปลอดภาษใีหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด  น้ําหอม เสือ้ผา้ เครื่องสาํอางค ์

กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดบั หลากหลายแบรดด์งั อาทเิช่น Dior, Gucci, Prada ,Louis Vuitton, 

Fendi ,MCM, Gentle Monster, Balanciaga, Longchamp, Jestina, MLB, Watch, Etude, 

Innisfree, It's Skin, The Face Shop, Ample:N, Laneige, Sulwhasoo, History of Whoo, 3CE, Mac, Bobbi Brown, Chanel, Jo 

Malone, Perfumes ฯลฯ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ดาวทาวน์เมืองเชจ ูแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ ชื่อดงั บน

เกาะเชจ ูอาทเิสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องสาํอางค ์เครื่องประดบั ABC Mart, LES MORE, 

Folder, Fila, NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, ART BOX, Evisu, Lacost, 

Skechers, ETUDE, SKINFOOD, INNISFREE, Fashion, Cosmetic สมัผสัประสบการณ์ช้

อปป้ิงทีเ่รา้ใจทีส่ดุของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศเกาะเชจ ูพรอ้ม

รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นคาเฟ่ มากมาย 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่ 7C2243 

พรอ้มความประทบัใจ 

01.00-02-00 น.  เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

 



 
 

***เนื่องจากทางแลนดเ์กาหล ีไดร้บัแจง้เตอืนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้ และจากสายการบนิ เรือ่งผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัท่องเทีย่ว แต่ไป

ดว้ยวตัถุประสงคอ์ื่น เช่น ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2561 โปรแกรม JEJU SUPER SAVE IN SEPTEMBER ทางแลนดเ์กาหลี

จ าเป็นตอ้งเกบ็ค่าประกนัเพือ่ใหล้กูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ เป็นจ านวนเงนิ (10,000 บาท หรอื 300,000 วอน) หากลกูคา้เป็นนกัท่องเทีย่วจรงิๆ เดนิทาง

ท่องเทีย่วพรอ้มกรุ๊ปและกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรบัเงนิประกนันี้คนืเตม็จ านวน ดงันัน้จงึใคร่ขอความร่วมมอืจากลกูคา้ปฏบิตัติามเงือ่นไข

ดงักล่าว  (ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิประกนักรณลีกูคา้ไมผ่่านกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื กรมแรงงานทัง้ทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้*** 

หากท่านถูกเจา้หน้าทีต่ม.เกาหล ีกกัตวัไมใ่หเ้ดนิทางเขา้ประเทศ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในระหว่างถูกกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหตุ : ขอแจง้ใหท้ราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางท่องเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอ ท่านทีต่ดิด่านตรวจคน

เขา้เมอืง หากสามารถผ่านเขา้เมอืงไดจ้ะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าเดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะได้

ท่องเทีย่วอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

 

 **กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการ

เดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน 

การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบให้

เสยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบุในโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยี

โอกาส และค่าใชจ้่าย ทีล่กูคา้และบรษิทัจ่ายไปแลว้ 

 

***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั(ราคายึดตามหน้าเวบ็ไซต)์ 
เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  

   1. ราคาโปรโมชัน่ชาํระเงนิเตม็จาํนวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      ราคาปกตชิาํระเงนิมดัจาํ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. สว่นทีเ่หลอืชาํระเตม็จาํนวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีทีไ่ม่ชาํระยอดเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่าํหนด รวมถงึกรณีเชค็
ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธิใ์นการเดนิทางกบัทางบรษิทั 
 
 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใ้หญ่ / 
เดก็ไม่เสริมเตียง พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาปกต ิ ราคาโปรโมชัน่ 

กมุภาพนัธ์ : 9-12 ,10-13,-11-14, 16-19 , 17-20 7,890.- 4,390.- 

4,900.- 

กมุภาพนัธ์ : 16-19, 17-20, 18-21 7,990.- 4,490.- 

กมุภาพนัธ์ : 12-15, 15-18, 23-26, 24-27, 25-28 8,090.- 4,590.- 

กมุภาพนัธ์ : 19-22, 22-25 8,190.- 4,690.- 

กมุภาพนัธ์ : 26-29 8,290.- 4,790.- 

กมุภาพนัธ์ : 29-3 มี.ค 8,390.- 4,890.- 

กมุภาพนัธ์ : 13-16, 14-17 8,490.- 4,990.- 

กมุภาพนัธ์ : 20-23, 21-24 8,590.- 5,090.- 

กมุภาพนัธ์ :27-01มี.ค, 28-2 มี.ค 8,690.- 5,190.- 



 
 

ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-  ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ / ค่าน้ําหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง นําท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ  
              (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1 ,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

-   ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ เครื่องดื่มทีส่ ัง่
เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน้ําหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-   ค่าวซี่าสาํหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3) ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู่ 
4) สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและดาํเนินการยื่นวซี่า
ดว้ยตนเองเท่านัน้  (สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งทาํเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมกาํหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรบัประทาน
อาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารสาํเรจ็รปูสว่นตวัสาํรองมาดว้ย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจาํ 
- ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี )     
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได้*** 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter 
Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ
-           จาํนวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ตํ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการ
เดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาสาํหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างประเทศชาํระเพิม่
ท่านละ 3,000 บาท) 
 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว 
เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนทาํใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้
จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความ
ประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 



 
 

-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งทาํในวนัทาํการของบรษิทัดงันี้ วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดทาํการ
ของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มอีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจขอ
บรษิทักาํกบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ 
เพื่อป้องกนัปญัหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจาก
สายการบนิ  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้น
ทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมกาํหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็น
เงนิไทย3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่
สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัสาํหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร่้วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์าํหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 
 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


