
 
 

ข้อแนะน ำ  ถ้ำต้องกำรน ำของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋ำถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมปีริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกันไม่เกิน 1 

ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่ำว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น ำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภัณฑ์ของสดทีท่ ำจำกสัตว์ไม่

ว่ำเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญำต ให้น ำเข้ำประเทศเพ่ือป้องกันโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 1 – 31 ตุลำคม  2562 

 

 

 
 

 

 

22.00-23.30 น. คณะเดินทำงพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูมิ บริเวณช้ัน 4 ช้ันผู้โดยสำรขำออก เคำน์เตอร์สำยกำรบิน JEJU 

AIR (BOEING 737-800) หน้ำเคำนเ์ตอร์เช็คอิน F  ใกล้ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 3  โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกบริษัทฯคอย

ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องของเอกสำร 

 

02.25-03.25 น.  ออกเดินทำงสู่ประเทศเกำหลีใต้ โดยสำยกำรบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2244 เป็นสำยกำรบินโลว์คอสอนัดับ1 

ของประเทศเกำหลีใต้ สะดวกสบำย กำรดูแลเอำใจใส่น่ำประทับใจ พร้อมทั้งภำพลักษณ์ที่ดี  

 

 

 

09:20-10.20 น.  เดินทำงถึงสนำมบินเชจู (กรุณำปรับเวลำของท่ำนให้เร็วขึ้น 2 ช่ัวโมง เพื่อให้ตรงกับเวลำท้องถิ่นของประเทศ

เกำหลี) ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร พำท่ำนเดินทำงสู ่เมืองมรดกโลก เกำะเชจู ที่องค์กำร UNESCO 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์ 

วนัท่ีสองของการเดินทาง พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - ชมดอกหญ้าสีชมพ ูพิงคมู์ลล่ี  - วดัซนับงัซา  - โปรแกรมเพ่ิมเติม ฮลัโหลคิตต้ี / 

โชวก์ายกรรม 

 

 



 
 

ให้รำงวัลเกำะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 

WONDERS OF NATURE) เพรำะเกำะเชจูเป็นเกำะที่เกิดใหม่จำกภูเขำไฟที่ดับแล้ว 

พำท่ำนเดินทำงสู่ พพิิธภัณฑ์ชำโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ได้รับของขวัญจำกธรรมชำติ ท ำให้เป็นที่ปลูกชำ

เขียวคุณภำพสูง ที่ส่งผลิตภัณฑ์ชำเขียวส่งออกไปขำยทั่วโลก เป็นสถำนที่จัดแสดงประวัติและวัฒนธรรมกำรชงชำ

อันหลำกหลำย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกชำนำนำชนิด อำทิเช่น ชำเขียวคุณภำพเยี่ยมเหมำะส ำหรับซื้อเป็นของ

ฝำก มีคุ้กกี้ชำเขียว ซุปชำเขียว แผ่นมำส์กหน้ำชำเขียว และแชมพู เป็นต้น ภำยในยังมีคำเฟ่ที่จ ำหน่ำยชำเขียวทั้ง

ร้อนและเย็น ไอศรีมชำเขียว และโรลชำเขียวที่คุณไม่ควรพลำด  ภำยในยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึ่ง

นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับภำพบรรยำกำศของไร่ชำเขียวที่ใหญ่ที่สุดในเกำหลีใต้ รวมทั้งถ่ำยภำพที่ระลึกกับถ้วย

ชำ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไร่ชำเขียวที่นี่   

อำหำรกลำงวัน    พร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอ๊ิว  

พำทุกท่ำนเดินทำงชม ทุ่งดอกหญ้ำสีชมพู พิงค์มูลล่ี (PINK MUHLY GRASS) ณ ตอนนี้ก ำลังเป็นที่ถ่ำยรูปยอด

นิยมแห่งใหม่ของคนเกำหลี บรรยำกำศสุดแสนโรแมนติกบนเกำะเชจู สีของดอกพิงค์มูลลี้สีจะสวยนุ่มดูชมพูอ่อน

ละมุนพร้อมเรียงกันเบ่งบำนอวดสีสันฉูดฉำดสวยงำม (โดยปกติดอกหญ้ำสีชมพู พิงค์มูลลี่จะเริ่มบำนประมำณ

ช่วงกลำงเดือนกันยำยน - พฤศจิกำยน แต่ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ ณ วันเดินทำง )ท่ำมกลำงอำกำศที่เย็นสบำย

และทัศนีย์ภำพที่สวยงำมชวนให้ทุกท่ำนได้เก็บรูปควำมประทับใจเป็นควำมทรงจ ำ 

จำกนั้นพำท่ำนแวะนมัสกำรพระ ณ วัดซันบังโพมุนซำ (SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) วัดแห่งนี้

ต้ังอยู่บนเขำซันบังหันหน้ำออกสู่ทะเล  ระหว่ำงทำงขึ้นท่ำนจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ ภำยในวัดจะประดิษฐำน

พระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระ ประธำนที่มีควำมศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เลื่อมใสของชำวบ้ำนบนเกำะเชจู และชำว

เกำหลีใต้ที่นับถือศำสนำพุทธ  และรูปปั้นเจ้ำแม่กวนอิมซึ่งหันหน้ำออกสู่ทะเล นอกจำกนั้นยังมีรูปปั้นพระสังกัจ

จำยน์ ซึ่งหำกได้ลูบพุงก็จะร่ ำรวยเงินทอง ท่ำนจะได้พบกับวิถีกำรท ำบุญของชำวเกำหลีใต้ที่แตกต่ำงกับ

วัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวำยข้ำวสำรเพื่อเป็นอำหำรส ำหรับพระสงฆ์เพื่อควำมอุดมสมบูรณ์ ถวำยเทียนเพื่อเป็น

แสงสว่ำงแห่งชีวิต นอกจำกนั้นที่วัดแห่งนี้ท่ำนยังจะได้ช่ืนชมกับวิวทะเลที่สวยงำมของแหลมมังกรที่ยื่นออกมำสู่

มหำสมุทร 

โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตต้ี / โชว์กำยกรรม  

โปรแกรมเพิ่มเติม ช ำระเพิ่ม 12,000 วอน  

พำท่ำนมุ่งหน้ำสู่ ฮัลโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถำนที่จัดแสดงเรื่องรำวเกี่ยวกับคิตต้ี 

หลำกหลำยเวอร์ช่ัน  รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นคิตต้ีทั้งหมดรวบรวมไว้ที่นี่ พร้อมเรื่องรำวและประวัติควำม

เป็นมำ ภำยในมีร้ำนขำยของท่ีระลึกน่ำรักๆ มำกมำยให้ท่ำนได้เลือกซื้อติดไม้ติดมือ เช่น ที่คำดผม ร่ม สมุด หมอน 



 
 

ตุ๊กตำ และช็อดโกแล๊ต รับรองถูกใจสำวกของ Hello Kitty แน่นอน อีกทั้งยัง คิตต้ีคำเฟ่ ซึ่งเป็นร้ำนกำแฟตกแต่ง

อย่ำงน่ำรักเหมำะส ำหรับถ่ำยภำพ ภำยในรำ้นมีจ ำหน่ำยเค๊กหลำยรสชำติ  ไอศรีมโยเกริ์ต และกำแฟ รสชำติอร่อย

ที่ไม่ควรพลำด 

  

โปรแกรมเพิ่มเติม ช ำระเพิ่ม 12,000 วอน 

 จำกนั้นพำท่ำนเข้ำชม โชว์กำยกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) กำรแสดงควำมสำมำรถของนักแสดง

ในกำรโชว์หวำดเสียวและควำมยืดหยุ่นของร่ำงกำย มีกำรแสดงหลำกหลำยชุด แต่ละกำรแสดงจะแตกต่ำง

กันไป เป็นที่ต่ืนตำต่ืนใจของผู้ชม มีทั้ง แสง สี เสียง ท่ำนจะได้รับควำมสนุกสนำน เพลิดเพลิน และ

หวำดเสียว ไปพร้อมๆกัน  เช่น โชว์ลอดห่วง โชว์นี้นักกำยกรรมจะหมุนตัวและแสดงท่วงท่ำกำยกรรมต่ำงๆ 

ด้วยห่วงที่ห้อยอยู่กลำงอำกำศ  โชว์กำยกรรมกลำงอำกำศด้วยผำ้ นกัแสดงจะเล่นกำยกรรม บิดตัวด้วย

ท่ำทำง สง่ำงำมขณะห้อยตัวอยู่กลำงอำกำศด้วยผ้ำเพียงผืนเดียว เปน็ต้น แต่ไฮไลท์ของโชว์นี้ คือ มอเตอร์ไซค์ผำดโผนในพื้นที่จ ำกัด ที่เข้ำไปขับ

สวนทำงกันอยู่ในลูกโลก ซึ่งสนุก ต่ืนเต้นเร้ำใจ เรียกเสียงปรบมือจำกผู้ชมได้ท้ังฮอล 

อำหำรเย็น    พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล   

                                               น ำเข้ำพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเท่ำ 

 

 

รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม  

จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงต่อที่ ร้ำนน้ ำมันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชำติ ผ่ำนผลงำนกำรวิจัยมำกมำย

จำกมหำวิทยำลัยแห่งชำติโซล ประเทศเกำหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน่ ำตำลในกระแสเลือด 

ป้องกันกำรเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสำมำรถล้ำงสำรพิษในร่ำงกำย เพื่อเพิ่มภูมิต้ำนทำนและท ำให้

อำยุยืนแบบชำวเกำหลี ซึ่งก ำลังเป็นสิ่งที่ได้รับควำมนิยมจำกคนในประเทศเกำหลีเป็นอย่ำงมำก และยังมี

ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆที่ท ำจำกสนเข็มแดงซึ่งเป็นสินค้ำยอดนิยมส ำหรับคนเกำหลีและนักท่องเที่ยว 

จำกนั้นพำท่ำนเยี่ยมชม หมู่บ้ำนวัฒนธรรม "ซองอึบ" 

(SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้ำนแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้ำนนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยังเป็นหมู่บ้ำน

โบรำณอำยุมำกกว่ำ 300 ปี ที่ยังมีชำวบ้ำนอำศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของกำรสร้ำงบ้ำนที่นี่คือจะใช้ดินเหนียว 

ผสมกับมูลม้ำ เป็นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้ำด้วยกันเป็นโครงสร้ำงของตัวบ้ำน ถ้ำท่ำนเคยมำเที่ยวเกำหลี

ใต้แล้วเคยเห็นไหต่ำงๆที่อยู่ตำมบ้ำนก็จะเดำได้ว่ำเป็นไหส ำหรับท ำ "กิมจิ" หรือผักดองของเกำหลี แต่

ส ำหรับที่เกำะนี้นั้น ไหที่วำงเรียงรำยกันอยู่ตำมบ้ำนเรือนที่นี่จะเป็นไหส ำหรับหมัก "โอมีจำ" หรือ แบล็

วนัท่ีสามของการเดินทาง ร้านน ้ามนัสน  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - โปรแกรม
เพ่ิมเติม : Rail Bike / Aqua Planet 

 



 
 

ครำสเบอร์รี่ ที่จะมีเฉพำะบนเกำะแห่งนี้ โดยชำวบ้ำนจะน ำผลเบอรีป่่ำมำใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ ำผึ้ง และหมักไว้สำมปี ก่อนที่จะน ำมำ

รับประทำนได้ รสชำดหวำนอมเปรี้ยว และในสมัยก่อนก็เคยถูกใช้ในกำรรักษำคนป่วย  ปัจจุบันนี้ก็เป็นสินค้ำที่ผู้มำเยี่ยมเยือนมักจะซือ้กลับไป

รับประทำน และซื้อเพื่อเป็นของฝำก 

อำหำรกลำงวัน บริกำรท่ำนด้วย "แทจีพลูแบ็ก"   

จำกนั้นพำท่ำนชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นแหลมที่มียื่นออกสู่ท้องทะเลสวยงำมปลำยสุดของ

แหลมมีประภำคำรสีขำว มองดูสะดุดตำ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงำมส ำหรับนักท่องเที่ยวที่เที่ยวที่แหลมนี้ 

และยังมีโขดหินรูปร่ำงแปลกตำที่ใครๆต่ำงเรียกกันว่ำ หินตำ หินยำย และระหว่ำงทำงยังมีทุ่งหญ้ำกว้ำง

ใหญ่ที่มีอำคำร หรือโบสถ์เก่ำ ประดับตกแต่งจนสวยงำมที่ใครผ่ำนไปต้องแวะเก็บภำพเสมอ  

จำกนั้นน ำทำ่นชม ยอดเขำ ซองซำน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็นภูเขำไฟที่ดับแล้ว

ปำกปล่องภูเขำไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถำนที่โด่งดังที่ผู้คนมำขอพรและชมพระอำทิตย์ขึ้น เป็น

หนึ่งใน 10 สถำนที่สวยงำมในเกำะเชจู และในจุดนี้เรำยังสำมำรถด่ืมด่ ำกับท้องฟ้ำและน้ ำทะเลสีครำม ทิวทัศน์ที่สวยงำมโดยรอบของตัวเมืองเช

จู เป็นสถำนที่ท่ีนักท่องเที่ยวจำกทั่วทุกมุมโลกอยำกมำสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ทำงธรรมชำติของโลก ท่ำนสำมำรถ

เดินขึ้นไปยังปำกปล่องภูเขำไฟที่ดับแล้ว ระหว่ำงทำงท่ำนสำมำรถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ำยรูปจำกมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่ำนแวะพัก 

สำมำรถสัมผัสววิทิวทัศน์และบรรยำกำศที่แตกต่ำงกัน เมือขึ้นไปถึงด้ำนบนสุดของปำกปล่องภูเขำไฟท่ำนจะได้สัมผัสกับอำกำศบริสุทธิ์ และ

ทัศนียภำพที่สวยงำมอย่ำงแน่นอน หมำยเหตุ: ส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรขึ้นปำกปล่องภูเขำไฟ สำมำรถช ำระค่ำต๋ัวด้วยตนเอง ณ จุดทำงขึ้นเขำ 

โปรแกรมเพิ่มเติม : Rail Bike / Aqua Planet 

โปรแกรมเพิ่มเติม ช ำระเพิ่ม 12,000 won 

จำกนั้นพำทุกท่ำนเดินทำง ปั่นจักรยำนเรียลไบท์ (RAIL BIKE JEJU) เป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นั บได้ว่ำเป็นสถำนที่พักผ่อน

และออกก ำลังกำย Rail Bike คือกำรปั่นจักรยำนบนรำงรถไฟ เป็นรถจักรยำน 4 ล้อที่ต้องใช้คนปั่นต้ังแต่ 2-4 คน เพรำะมีมอเตอร์

ไฟฟ้ำช่วยในกำรขับเคลื่อน ท ำให้เหนื่อยเกินไป ส ำหรับกำรปั่นจักรยำน Rail Bikeใช้ระยะเวลำประมำณ 30 นำที ทุกคนจะเริ่มสตำร์ท

ออกจำกจุดเดียวกัน จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่จะปล่อยให้ป่ันจักรยำนไปทีละคัน โดยให้มีระยะห่ำงกันประมำณ 20 เมตร ระหว่ำงเส้นทำงทุก

ท่ำนสำมำรถชมธรรมชำติที่เต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นำนำชนิด 

โปรแกรมเพิ่มเติม ช ำระเพิ่ม 20,000 won 

จำกนั้นพำท่ำนเข้ำชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ำ (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  หรือ อควำเรียมที่ใหญ่ที่สุดในเกำหลีใต้และมีตู้ปลำ

ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นสถำนที่อีกหนึ่งแห่งที่ไม่ควรพลำดเม่ือได้มำเยือนเกำะเชจู เพรำะที่นี่เป็นทั่งศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ทำงทะเล 

ควำมรู้เกี่ยวกับธรรมชำติและมีสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่จัดแสดงได้น่ำสนใจและสวยงำม มีตู้ปลำจ ำนวนมำกต้ังแต่ขนำดเล็กจนถึงขนำด

ใหญ่ทหึมำอลังกำรชวนต่ืนตำต่ืนใจในโลกใต้ท้องทะเล ชมกำรให้อำหำรนกเพนกวินตัวน้อย ที่ต่ำงกรูกันมำรับอำหำรอย่ำงคึกคัก 

และปลำกระเบนว่ำยข้ำมหัวไปมำท ำให้คุณและครอบครัวหลงรักท้องทะเลโดยไม่รู้ตัว  



 
 

 

อำหำรเย็น  พร้อมเสริฟทุกท่ำนด้วยเมนู ชำบู ชำบู (Shabu Shabu)   

น ำเข้ำพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม  

จำกนั้นพำทุกท่ำนชม  ยงดูอัมร็อค โขดหินมังกร (YONGDUAM ROCK) และ สะพำนข้ำมทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) 

ยงดูอัมร็อคที่มีลักษณะคล้ำยกับหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ห์ทำงธรรมชำติของเกำะเจจู ซึ่งถือกันวำ่

ถ้ำหำกใครไม่ได้มำเยือน ยงดูอัมร็อค เพื่อมำดูโขดหินมังกร ก็ถือว่ำยังมำไม่ถึงเกำะเจจู โขดหินมังกร

แห่งนี้เกิดข้ึนจำกกำรกัดกร่อนของคลื่นลมทะเล ท ำให้มีรูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร ก ำลังอ้ำปำก

ส่งเสียงร้องค ำรำมและพยำยำมที่จะผุดขึ้นจำกท้องทะเล เพื่อขึ้นสู่ทอ้งฟ้ำ เป็นประติมำกรรมที่

ธรรมชำติได้สร้ำงสรรค์มำ สถำนที่แห่งนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเกำหลีเป็นอย่ำงมำก และยัง

สำมำรถเดินไปเยี่ยมชมสะพำนข้ำมทะเลยงยอนเพื่อชมวิวธำรลำวำที่ตอนนี้กลำยเป็นธำรน้ ำทะเลที่มีสี

สวยงำมแปลกตำอีกด้วย 

จำกนั้นน ำท่ำนชม ร้ำนสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่ำสุดของเกำหลี โดยมีกำรจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอต

เก  (ฮอตเกนำมู) ทำงกำรแพทย์เรียกว่ำ ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีส ำหรับบุคคลที่ นิยมด่ืมเหล้ำ ชำ กำแฟ น้ ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะ

ช่วยในกำรล้ำงสำรพิษที่ตกค้ำงหรือไขมันที่สะสมอยู่ภำยในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่ำนแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดี

ต่อสุขภำพร่ำงกำยของท่ำนเอง  ร้ำนละลำยเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที่นี่มีขนมพื้นเมืองเกำหลีหลำกชนิด อำทิเช่น ขนมข้ำว

พอง ช็อคโกแล็คส้ม ส้มอบแห้ง ส้มเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพำย สำหร่ำยหลำกหลำยรสชำติ รวมไปถึงของใช้ใน   และยังมีชุด

เครื่องนอนอันดับ1ของเกำหลี (SESA LIVING) ที่นุ่ม น่ำสัมผัส พร้อมกับกำรกันไรฝุ่นได้ดีเยี่ยม ของฝำกของที่ระลึกมีให้ท่ำนได้

เลือกซื้อมำกมำย พร้อมทั้งมีบริกำรบรรจุกล่องตำมเง่ือนไขของร้ำน  

จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส ำอำงค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชส ำอำงค์ท่ีหมอศัลยกรรมเกำหลีร่วมออกแบบ

มำกมำย มีผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่เหมำะกับผู้ที่มีปัญหำผิวหน้ำ ไม่ว่ำจะเป็นสิว มีริ้วรอย ฝ้ำ กระ จุดด่ำงด ำใบหน้ำหมองคล้ ำ อยำกผิวขำว

สว่ำงใส ไร้ริ้วรอย แต่งหน้ำเบำๆโชว์ผิวแบบสำวเกำหลี โดยไม่ต้องศัลยกรรม 

อำหำรกลำงวัน  พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ  

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - 

ศนูยเ์ครื่องส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู 

 



 
 

***เนื่องจำกทำงแลนด์เกำหลี ได้รับแจ้งเตือนหลำยครั้งจำกกองตรวจคนเข้ำเมืองประเทศเกำหลีใต้  และจำกสำยกำรบิน เรื่องผู้แอบแฝงมำเป็น

นักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปท ำงำน แรงงำนผิดกฎหมำย ดังนั้นต้ังแต่วันที่ 1 มีนำคม 2561 โปรแกรม HOT PRO JEJU IN 

OCTOBER ทำงแลนด์เกำหลีจ ำเป็นต้องเก็บค่ำประกันเพื่อให้ลูกค้ำไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น เป็นจ ำนวนเงิน (10,000 บำท หรือ 300,000 วอน) 

หำกลูกค้ำเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทำงท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตำมโปรแกรมที่ก ำหนด สำมำรถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็ม

จ ำนวน ดังนั้นจึงใคร่ขอควำมร่วมมือจำกลูกค้ำปฏิบัติตำมเง่ือนไขดังกล่ำว   

(ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินประกันกรณีลูกค้ำไม่ผ่ำนกองตรวจคนเข้ำเมือง หรือ กรมแรงงำนทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกำหลีใต้)*** 

หำกท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตม.เกำหลี กักตัวไม่ให้เดินทำงเข้ำประเทศ ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นในระหว่ำงถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย   

ลูกค้ำจะต้องเป็นผู้ช ำระเองทั้งหมด 

หมำยเหตุ : ขอแจ้งให้ทรำบว่ำ ทำงคณะทัวร์จะออกเดินทำงท่องเที่ยวหลังเวลำเครื่องลงประมำณ 1 ช่ัวโมง ทำงทัวร์ไม่มีนโยบำยให้คณะรอ ท่ำนที่

ติดด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง หำกสำมำรถผ่ำนเข้ำเมืองได้จะต้องเดินทำงไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเดินทำงจากทัวร์ได้ 

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ศูนย์โสม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งนี้รัฐบำลรับรองคุณภำพว่ำผลิตจำกโสมที่อำยุ 6 ปี ซึ่งถือว่ำเป็นโสม

ที่มีคุณภำพดีที่สุด ภำยในจะมีเจ้ำหน้ำที่้ให้ควำมรู้เกี่ยวกับโสมพร้อมอธิบำยคุณภำพและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกโสม ให้ท่ำนได้เลื อกซื้อโสมที่มี

คุณภำพดีท่ีสุดและรำคำถูก กลับไปบ ำรุงร่ำงกำยหรือฝำกญำติผู้ใหญ่ที่ท่ำนรักและนับถือ 

จำกนั้นน ำท่ำนช้อปปิ้งสินค้ำปลอดภำษีลอตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่นี่มี

สินค้ำช้ันน ำปลอดภำษีให้ท่ำนเลือกซื้อมำกมำยกว่ำ 500 ชนิด  น้ ำหอม เสื้อผ้ำ เครื่องส ำอำงค์ กระเป๋ำ 

นำฬิกำ เครื่องประดับ หลำกหลำยแบรด์ดัง  

จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงสู่ ดำวทำวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้งสินค้ำท้องถิ่น ช่ือดัง บนเกำะเชจู 

อำทิเสื้อผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ เครื่องส ำอำงค์ เครื่องประดับ ฯลฯ 

 

21:30-22.30 น.  เหินฟ้ำกลับสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2243 พร้อมควำมประทับใจ 

01.00-02-00 น.          เดินทำงถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภำพ 

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

**กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศที่ระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ

จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัท*** ในกรณี

เกิดเหตุสุดวิสัยต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน กำรจรำจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหำยตำม

สถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัท และเจ้ำหน้ำที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสียเวลำในกำรท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู้



 
 

เดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย ว่ำด้วยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใช้จ่ำย ที่ลูกค้ำและบริษัทจ่ำยไปแล้ว 

***รำคำโปรโมช่ัน มีจ ำนวนจ ำกัด (รำคำยึดตำมหน้ำเว็บไซต์)*** 

 

เงื่อนไขกำรให้บริกำรกรณีส ำรองที่นั่ง  

   1. รำคำโปรโมช่ันช ำระเงินเต็มจ ำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice 

      รำคำปกติช ำระเงินมัดจ ำ***   ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วันหลังได้รับ invoice 

   2. ส่วนที่เหลือช ำระเต็มจ ำนวนก่อนออกเดินทำง 30 วัน ในกรณีทีไ่ม่ช ำระยอดเงินส่วนที่เหลือตำมเวลำที่ก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำน

ถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไม่ว่ำกรณีใดๆ ให้ถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ในกำรเดินทำงกับทำงบริษัท 

รำคำนี้รวม 

-   ค่ำต๋ัวเครื่องบิน ตำมที่ระบุในรำยกำร ไป-กลับพร้อมคณะ  

-   ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งที่มี   

-  ค่ำอำหำรทุกม้ือ ตำมที่ระบุในรำยกำร / ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำร 

-   ค่ำที่พักระดับมำตรฐำน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่ำน)  

-  ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเที่ยวตำมรำยกำร / ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำสัมภำระท่ำนละ 20 กก. /1ช้ิน 

-   ค่ำหัวหน้ำทัวร์ผู้ช ำนำญเสน้ทำง น ำท่ำนท่องเที่ยวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 

อัตรำค่ำบริกำร 

พีเรียตเดินทำง 

ผู้ใหญ ่/ 

เด็กไม่เสริมเตียง 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

รำคำปกต ิ
รำคำ

โปรโมชั่น 

ตุลำคม : 1-4 10,400.- 6,900.- 

4,900.- 

ตุลำคม : 2-5 , 5-8 , 6-9 , 7-10 , 8-11  10,500.- 7,000.- 

ตุลำคม : 3-6 , 4-7 , 9-12 , 13-16 , 14-17 , 15-18 , 27-30 , 28-31 , 29-1 พ.ย. 10,800.-  7,300.- 

ตุลำคม : 16-19 , 19-22 , 20-23 , 21-24 , 23-26 , 26-29 , 30-2 พ.ย. , 31-3 

พ.ย. 
11,000.- 7,500.- 

ตุลำคม : 17-20 , 18-21 , 24-27 , 25-28  11,200.- 7,700.- 

ตุลำคม : 22-25 12,000.- 8,500.- 



 
 

              (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้ำทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์) 

-   ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรมธรรม์) 

รำคำนี้ไม่รวม 

-   ค่ำธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 800 บำท หรือ 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริป 

-   ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่ำซักรีด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึงค่ำอำหำร และ เครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่ม

นอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนต้องกำรสั่งเพิ่ม กรุณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์แล้วจ่ำยเพิ่มเองต่ำงหำก) 

-   ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จำ่ย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เต็มรูปแบบ) 

-   ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำสัมภำระ ที่หนักเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 20 กก.) 

-  ค่ำอำหำรที่ลูกค้ำรับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจำกทีโ่ปรแกรมก ำหนด หำกลูกค้ำไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรที่ทำง

ทัวร์จัดให้ กรุณำเตรียมอำหำรส ำเร็จรูปส่วนตัวส ำรองมำด้วย 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจ ำ 

- ยกเลิกกำรเดินทำงไม่ถึง 30  วัน ยึดเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด (รำคำโปรโมช่ันไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทำง

และผู้เดินทำงได้ในทุกกรณี )   ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรือเปลี่ยนช่ือผู้เดินทำงได้*** กรุ๊ปท่ีเดินทำงต้องกำรันตีมัดจ ำกับ

สำยกำรบิน หรือผำ่นตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ 

หรือ ค่ำทัวร์ทั้งหมด 

หมำยเหตุ 

-           จ ำนวนผู้เดินทำง ขั้นต่ ำ ผู้ใหญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วนัก่อนกำรเดินทำง 

-           รำคำนี้เป็นรำคำส ำหรับนักท่องเที่ยวชำวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น  

(นักท่องเที่ยวต่ำงประเทศช ำระเพิ่มท่ำนละ 3,000 บำท) 

-            เที่ยวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้  

เดินทำงเป็นส ำคัญ 

-           สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

-           หนังสือเดินทำง ต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีจุดประสงค์เดินทำงเพื่อท่องเที่ยว เท่ำนั้น (หำก 

หนังสือเดินทำงเหลือน้อยกว่ำ 6 เดือนท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงไดท้ำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น)  

-           ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อจลำจล ภัย 

ธรรมชำติ หรือกรณีที่ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจำ้หน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหนำ้ที่กรมแรงงำนทั้งจำกไทยและ

ต่ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 

-           ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงม้ือ  

เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริษัทฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดินทำงแล้ว  



 
 

-           ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจำก ควำมประมำทของ 

ตัวนักท่องเที่ยวเอง 

-           ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวรำคำพิเศษ กรณีที่ท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวันหรือคืนเงิน 

-           หำกท่ำนที่ต้องกำรออกต๋ัวภำยในประเทศ อำทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมที่เจำ้หน้ำที่ทุกครั้งก่อนท ำกำรออกต๋ัว  

-           ถำ้ลูกค้ำไม่เข้ำร้ำนค้ำช้อปปิ้งตำมที่โปรแกรมก ำหนด ทำงแลนด์ปรับเงินค่ำเข้ำร้ำนช็อปร้ำนละ 100,000 วอน  

หรือเป็นเงินไทย 3,000 บำท 

-           ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ้นอยู่กับห้องว่ำง ณ วันเข้ำพัก และโรงแรมที่เข้ำพัก ไม่สำมำรถ  

CONFIRM ให้ได้ 

-           ถำ้ลูกค้ำมีควำมประสงค์ขอแยกตัวจำกทัวร์หรือกำรท่องเที่ยวกับคณะ ทำงแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บำท/ท่ำน 

-           ขอสงวนสิทธิ์กำรตัดห้องพักส ำหรับผู้ที่ไม่เดินทำง ผู้ร่วมเดินทำงไม่สำมำรถใช้ห้องพักได้  

-           ขอสงวนสิทธิ์ส ำหรับลูกค้ำที่เดินทำงท่องเที่ยว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น 

-            เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้

ระบุไว้แล้วทั้งหมด 


