
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 25358 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่ตรวจสอบ( 

 

 



โปรแกรมการเดินทาง 

ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค - สวนส้มไร้เมล็ด เกาะเชจู - คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้ - วัดซันบัง โพมุนซา 

เดินทางสู่คังวอนโด - อัลเพนเซีย สกี รีสอร์ท  - ฟาร์มซัมยาง  

ถนนสายรุ้งเชจู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING – ชายหาดอีโฮเทอู 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน -ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิ้งในดาวน์ทาวน์ 
 

 

 

จุดนัดพบแรกสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินนานาชาติประจำประเทศไทย เวลานัดหมาย : 22:30 
เที่ยวบิน : 7C2244 

เที่ยวบินออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา : 03.10-10.35 เที่ยวบิน : 7C2244 ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง 

 

 

พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจูอินเตอร์เนช่ันแนลแอร์พอร์ต หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับ
กระเป๋าที่สายพาน ออกมาพบกับผู้นำทัวร์เพื่อทำการยืนยันตัวตนการเข้าร่วมทัวร์ และเตรียมตัวบริเวณ
จุดนัดพบเพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวพร้อมกัน 

 

 

พาท่านรับประทานเมนูขึ้นชื่อประจำเกาะเชจู Jeon Bok Juk หรอืโจ๊กหอยเป๋าฮื้อ  ที่โด่งดังแบบใครที่มา
เที่ยวเชจูต้องลองมาลิ้มรสให้ได้ และที่สำคัญนอกจากความอร่อยของตัวข้าวโจ๊กที่ถูกปรุงเป็นพิเศษแล้ว 
ยังมีหอยเป๋าฮื้อจากท้องทะเลเกาะเชจู มาเป็นช้ินพอดีคำแบบน่ารับประทานมากๆ เมนูน้ีบอกเลยว่า
นอกจากอร่อยแล้วยังได้ประโยชน์ เพิ่มกำลังวังชาอีกด้วย 

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง      พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูิ-ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูิ 
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง   ไรช่าเขยีวโอซลุล็อค-สวนสม้ไรเ้มลด็ เกาะเชจู-คามลิเลยี ฮลิล ์สวนดอกไม้-วดัซนับงั โพมนุซา 
 



พาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค ขึ้นชื่อที่สุดแห่งเกาะเชจู O'Sulloc ซึ่งจะแบ่งเป็นโซนไร่ชากลางแจ้ง 
และโซนพิพิธภัณฑ์ ที่มีการจัดแสดงเรื่องราวของชา ร้านคาเฟ่ และร้านขายของฝาก ซึ่งท่านสามารถ
เยี่ยมชมได้ทุกๆโซน เกาะเชจูเป็นดินแดนที่ได้รับของขวัญจากธรรมชาติ ปลูกชาเขียวได้คุณภาพสูง 
ผสมผสานกับนวัตกรรมสมัยใหม่ จนทำให้ชาที่นี่ส่งออกไปขายทั่วโลก นักท่องเที่ยวทั้งเกาหลีและ
ต่างชาติมักมีจุดมุ่งหมายที่จะมาลิ้มรสความอร่อยของชาท่ีมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ถึงแหล่งผลิต 
โดยเฉพาะไอศรีมชาเขียว เค้กโรล เครื่องดื่มชาเขียวทั้งร้อนและเย็น รับประกันความฟินไปตามๆกัน ส่วน

ใครที่เน้นการชมวิวถ่ายรูป สวยทุกมุมจนกดชัตเตอร์รัวๆแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นโซนไร่ชา หรือขึ้นไปจุดชมวิวด้านบนสุดของพิพิธภัณฑ์ ก็จะเห็น
ความยิ่งใหญ่อลังการของไร่ชาที่นี่ 

จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม สวนส้มไร้เมล็ด (Orange Farm) อีกหนึ่งสิ่งโด่งดัง และมีชื่อเสียงไปท่ัวโลกคือ 
ส้ม ที่ปลูกบนเกาะเชจู ด้วยความพิเศษ รสชาติที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์ ปลอดสารเคมี และดกมาก ผู้คนที่
ผ่านไปผ่านมา ต้องมองเหลียวหลังกันเลยทีเดียว ชาวบ้านบนเกาะเชจูได้ปลูกกันเยอะมากขึ้น หลังจาก
เป็นที่ต้องการมากขึ้น ทำให้สร้างรายได้ เลี้ยงครอบครัว และเศรษฐกิจบนเกาะที่ดีขึ้น เอกลักษณ์ของส้ม
บนเกาะเชจู คือไร้เมล็ด รสชาติกลมกล่อม วิตามินซีสูง ปัจจุบันหลายๆสวนส้ม ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้า
ไปถ่ายรูป และได้ลองชิมส้มสดๆ จากต้น จากสวน ถือเป็นอีกกิจกรรมยอดฮิต เมื่อมาเยือนเกาะเชจู ช่วง
ฤดูกาลส้มเลยทีเดียว 1ปีมี1ครั้ง คือช่วงหน้าหนาวเท่านั้น 

จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้แห่งความรักและการพักผ่อน (Camellia Hill 
The Forest of love and healing) เริ่มจากการปลูกต้นคามิลเลียที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว 
ด้วยความรักในดอกไม้จึงปรับเปลี่ยนที่นี่เป็นสวนดอกไม้ที่ สามารถท่องเที่ยวได้ทั้ง 4 ฤดูกาล ทำ
ให้นักท่องเที่ยวได้ความรู้สึกว่า สถานที่เดียวกันแต่ได้ความแตกต่าง มาเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยทีเดียว 
ด้านในมีการแบ่งโซนจัดสรรพื้นที่ได้ดีมาก ไม่ซับซ้อน สามารถเดินเท่ียว ถ่ายรูป สูดอากาศบริสุทธิ์
ได้สบายๆมาก ฤดูหนาว (Winter Season) ที่แห่งนี้จะเบ่นบานไปด้วยดอกคามิลเลีย หลากหลาย
สายพันธ์ สีสันสวยๆ สลับเรียงรายกัน พร้อมมุมที่ถ่ายรูปมากมาย ฤดูใบไม้ผลิ (Spring 

Season) แน่นอนว่าช่วงที่ทุกคนรอคอย Cherry Blossom หรือซากรุกะนั่นเอง ที่นี่ก็มีให้ได้มาชมเช่นกัน ฤดูร้อน (Summer Season) ช่วง
นี้สวยไฮไลท์เช่นกัน เป็นช่วงที่ดอกไฮเดรนเยียเบ่งบาน เป็นพุ่มใหญ่ หลากสี เยอะมากจนใครๆต้องมาให้ได้เชียว ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn 
Season) ไฮไลท์ของฤดูกาลนี้คือ ทุ่งหญ้าสีชมพูพิงค์มูลี่ Pink Muhly เป็นอะไรที่ทุกคนรอคอย 1ปี1ครั้งกับ ต้นหญ้าที่เป็นสีชมพูโดย
ธรรมชาติ สวย หวาน น่ารักมาก 

จากนั้นพาท่านแวะเยี่ยมชม และนมัสการพระใหญ่ ณ วัดซันบังโพมุนซา วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาซัน
บังหันหน้าออกสู่ทะเล ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองถือถ้วยโอสถ ผู้คนนิยม
มาขอพรเรื่องของสุขภาพ และความร่ำรวยเงินทอง โดยนิยมทำบุญด้วยการถวายข้าวสาร เทียน 
พร้อมทั้งการหมุนระฆังทองคำรอบฐานองค์พระเพื่อความเป็นศิริมงคลอีกด้วย ซึ่งมีความ
ศักดิ์สิทธิ์และเป็นท่ีเลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจูมายาวนาน นอกจากนั้นรูปปั้นพระแม่กวนอิม
ซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเล ยังเป็นอีกหนึ่งศรัทธาของผู้ท่ีนับถือ นิยมนำน้ำบริสุทธ์มาถวาย เพื่อความ



อุดมสมบูรณ์ของชีวิต ไม่ใช่แค่ชาวพุทธเท่านั้นท่ีนิยมมาเยี่ยมชมที่วัดแห่งนี้ เพราะความสงบ และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นท้องทะเลแบบพา
โนราม่า จึงกลายเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีที่ต้องมาเยือนสักครั้งเมื่อมาเท่ียวเกาะเชจู 

พร้อมเสริฟด้วยเมนู เทจี ยังนยอม คัลบี้  อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการนำเน้ือหมูส่วน
ซี่โครงมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม เสิร์ฟให้ท่านได้ย่างสดๆ ร้อนๆ ร่วมรับประทานด้วยกัน วิธีการทานให้ได้อร
รสรส ต้องตัดหมูเป็นช้ินๆ นำผักสด กระเทียม กิมจิ และเครื่องเคียงต่างๆ มาห่อรวมกัน รับประทานคำโตๆแบบ
สไตล์คนเกาหลี หรือทานกับข้าวสวยร้อนๆที่เรามีเสิรฟให้ไม่อั้นก็ได้เช่นกัน 

 

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

 

 

 

รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมที่พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี ให้ท่านเลือกรับประทานในห้องอาหารที่ สะอาด บรรยากาศดี พร้อม
ออกเดินทางท่องเที่ยวต่อ 

 

พาท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ สนามบิน Jeju Airport  สู่สนามบินยางยาง @คังวอนโด 

                    (ไฟล์ทบิน  / เวลาบิน / สนามบิน สงวนสิทธิ์ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับบริษัท) 

 

เกาะเชจู ขึ้นชื่อเรื่องปลาซาบะอร่อยทึ่สุดอยู่แล้ว เราจึงอยากให้ท่านได้ลิ้มลองเมนู ปลาซาบะย่าง เนื้อ
แน่นๆและสดมาก ย่างร้อนๆหนังกรอบๆ รับประทานแบบฉบับเกาหลี โดยนำเนื้อปลาห่อผัก และเครื่อง
เคียงต่างๆ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ อร่อยจนต้องร้องว้าวเลยทีเดียว 

 

พาท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท อัลเพนเซีย(Alpensia Resort) ตั้งอยู่ในเขตพยองชาง จังหวัดคังวอน ประเทศเกาหลีใต้Alpensia Ski Resort
มีลานสกีถึงหกเนินด้วยกัน ซึ่งมีระดับความยากที่แตกต่างตอบโจทย์การเล่นสกีทุกรูปแบบตามความชอบของแต่ละบุคคล ความยาวสูงสุดอยู่
ที่ 1.4 กิโลเมตร เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักเล่นสกีมืออาชีพ หรือนักเล่นสโนว์บอร์ด Alpensia Ski Resortเคยเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน
โอลิมปิก ของกีฬาประเภทสกี ในช่วงหน้าหนาวปี 2018 ที่ผ่านมา  เมื่อเทศกาลการเล่นสกีมาถึงกระเช้าลอยฟ้าใน Alpensia Ski Resort จะ
เปิดให้บริการ ซึ่งจะพานักท่องเที่ยวไปยังจุดหมายที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเนินระดับง่าย ระดับกลาง หรือระดับสูง สามารถเลือกได้ตาม
ความสามารถของตนเอง นอกจากลานสกีแล้ว ที่นี่ยังมีสถานท่ีน่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสนามกอลฟ์ สปา สวนน้ำ เป็นต้น เหมาะกับ
การมาเท่ียวกับครอบครัวในวันหยุดยาวในช่วงหน้าหนาวนี้  (อิสระตามอัธยาศัยทั้งวัน) // อิสระอาหารเย็น 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง     เดนิทางสูค่งัวอนโด-อลัเพนเซยี สก ีรสีอรท์   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พกั ALPENSIA SKI RESORT  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมที่พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี ให้ท่านเลือกรับประทานในห้องอาหารที่ สะอาด บรรยากาศดี พร้อม
ออกเดินทางท่องเที่ยวต่อ 

 

สกีรีสอร์ท อัลเพนเซีย (Alpensia Resort) อิสระตามอัธยาศัยช่วงเช้า 

 

 

เมนูโอซัมบลูโกกิ หรือหมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี เป็นเมนูประยุกต์ที่ชาว
เกาหลีคิดกัน ซี่งคนต่างประเทศนิยมรับประทานเช่นกันเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย   โดย
นำบาร์บีคิวหมูติดมันและปลาหมึกหมักซอสแดงผัดในกระทะ  เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียง
และข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วย ก็จะได้รสชาติ
อีกแบบหนึ่ง 

 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง     อลัเพนเซยี สก ีรสีอรท์-ฟารม์ซมัยาง 
 



พาทุกท่านเดินทาง ฟาร์มซัมยาง (SAMYANG FARM) เป็นอีกหนึ่งปีของฟาร์มในฤดูหนาว ที่
เหมาะแก่การไปถ่ายรูปสวยๆ พร้อมแบคกราวน์สุดชิคอย่างกังหันลมที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลาง
หิมะสีขาวโพลน ใครชอบความหนาวแบบเย็นสะใจก็ต้องไม่พลาด!  หรือสำหรับใครที่อยากจะไป
อาหารเหล่าน้องสัตว์น่ารักๆ อย่างวัว, แกะ, หรือเจ้านกกระจอกเทศกสามารถไปเดินเล่นให้อาหาร
น้องๆได้ นอกจากนี้ยังมีการแสดงเล็กน้อยๆ จากเหล่าน้องสัตว์อีกด้วยน้า รับรองเลยว่าน่ารักจนใจ
ละลายแน่นอน~~ ในฤดูหนาวนี้ออกไปด่ืมด่ำกับทิวทัศน์ธรรมชาติของที่นี่กัน ไปแล้วต้องติดใจ
อยากไปอีกแน่นอนค่าาา ~~ 

พาท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ สนามบิน Yang Yang สู่เกาะเชจู  

(ไฟล์ทบิน  / เวลาบิน / สนามบิน  สงวนสิทธิ์ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับบริษัท) 

 

พาท่านลิ้มรสเมนูพิเศษ ซุปไก่ทะเลสวรรค์ ที่ผสมผสานความเป็นท้องทะเลของเกาะเชจู เข้ากับเรื่องสุขภาพที่
แข็งแรงนั่นก็คือซุปไก่นั่นเอง เมนูนี้จึงเปรียบดังเมนูจากสวรรค์เลยทีเดียว ส่วนประกอบหลักๆ จะเป็นไก่ที่ต้มด้วย
สมุนไพรจนเป่ือย และเพิ่มซีฟู้ดตามฤดูกาลเข้าไป ทำให้น้ำซุปอร่อย หวาน กลมกล่อมไม่เหมือนใคร เสิรฟท่าน
พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ เช่นกิมจิ สาหร่าย หัวไชเท้า 

 

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

 

 

 

รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมที่พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี ให้ท่านเลือกรับประทานในห้องอาหารที่ สะอาด บรรยากาศดี พร้อม
ออกเดินทางท่องเที่ยวต่อ 

พาท่านไปถ่ายรูปกับความสดใสของถนนสายรุ้งบนเกาะเชจู เป็นถนนเลียบชายทะเลด้านเหนือของ
เกาะ เป็นไอเดียศิลปะที่ดีมากๆ เพราะมีการทาสีบนแท่งหินที่เอาไว้กั้นชายทะเลแบบสลับสีแนวสายรุ้ง 
ยาวตลอดเส้นทาง ทำให้เกิดสีสันที่ดึงดูดให้ใครๆที่ผ่านไปมาตรงนี้อดไม่ได้ ที่จะแวะลงมาถ่ายรูป
สร้างสีสัน ไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นท่างนั่ง ท่าเดิน หรือครีเอทแอคชั่นสนุกๆได้มากมาย 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง      ถนนสายรุง้เชจ-ูศนูยน์ำ้มนัสนเขม็แดง-ศนูยแ์สดงชดุเครือ่งนอนSESA LIVING- 
         ชายหาดอีโฮเทอ-ูซปุเปอรม์ารเ์กต็ ละลายเงนิวอน-ร้านคา้ปลอดภาษ ีLOTTE DUTY FREE-ชอ้ปปิง้ในดาวนท์าวน ์

 



 

จากนั้นพาท่านไปรู้จักกับ สมุนไพรที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต้ Red Pine Oil หรือ น้ำมันสน
เข็มแดง ตามตำหรับยาโบราณสมัยราชวงศ์โชซอน ที่ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันได้
นำมาสกัดด้วยวิธีที่ทันสมัยดึงสรรพคุณที่ดีท่ีสุดออกมาในรูปแบบท่ีทานได้ง่าย และบำรุงสุขภาพได้ดี
ที่สุด น้ำมันสนเข็มแดงมีสรรพคุณช่วยในการทำความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียร์หลอดเลือดที่
อุดตัน ลดคลอเลสเตอรอล ความดัน เบาหวาน ป้องกันเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน อีกทั้งยังช่วยให้การ
ผ่อนคลาย หลับสนิทมากขึ้น ผิวพรรณดูมีสุขภาพดี รับประทานเป็นประจำ ร่างกายแข็งแรงขึ้น
ตามลำดับ 

พาท่านเข้าชมและเลือกซื้อชุดเครื่องนอนเพ่ือสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ Sesa Living 
ที่ใช้เส้นใยในการถักทอถึง 15400 เส้น กันไรฝุ่นได้100% มีการใช้หยกในการทำเส้นใย จึงมี
คุณสมบัติในเรื่องของการบำบัดขณะนอนหลับ ซึ่งเนื้อผ้าจะมีสัมผัสที่นุ่ม ลื่น ไม่มีเสียงดังเมื่อขยับ
ตัว และยังปรับอุณหภูมิที่คงที่ให้ร่างกายขณะนอนหลับพักผ่อนอีกด้วย และโชว์รูมแห่งนี้สามารถคืน
ภาษีให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย 
 

พาท่านท่องเที่ยวชายหาดขึ้นชื่อบนเกาะเชจู "อีโฮเทอู" นอกจากความสวยงามของท้องทะเล คาเฟ่
น่ารักๆต่างๆแล้ว ยังมีสัญลักษณ์ที่มองลงมาจากเครื่องบินจะเห็นทันทีท่ีถึงเกาะเชจู นั่นก็คือ
ประภาคารรูปม้าสีขาว และสีแดง ม้าถือว่าเป็นสัตว์ประจำเกาะเชจู และใครๆที่มาเที่ยวก็นิยมมา
ถ่ายรูปและเชคอินกันที่น่ีเสมอ 
 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือที่นักท่องเที่ยวเรียกกันว่า "ร้านละลายเงินวอน" ที่นี่มี
ขนม ของฝาก ของพื้นเมืองเกาหลีที่ขึ้นชื่อ ใครๆมาต้องมีติดไม้ติดมือกลับไป อาทิเช่น ขนมชื่อดัง
ต่างๆ ช้อคโกแลตหลายหลายรสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน 
เช่น กระทะ ตะเกียบ ถ้วยข้าว ซอสปรุงรส วุ้นเส้น รวมถึงของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อ
มากมาย เหมือนเอาเงินวอนมากละลายกันอย่างเพลิดเพลินและไม่ต้องกลัวว่าจะใส่กระเป๋าไม่พอ 
เพราะที่นี่พร้อมบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้านด้วย 

พาท่านรับประทานเมนูท้องถิ่นประจำเกาะเชจู ช้อป-จัก-ปยอ-กุก คือต้มซุปซี่โครงหมู สมัยก่อน
เกาะเชจูเลี้ยงหมูแทบจะทุกครัวเรือน ซี่โครงของหมูจะถูกนำมาทำซุป ด้วยนำ้ซุปที่ไม่เหมือนใคร 
เพราะจะเป็นซุปข้นเหนียวเล็กน้อย เพราะสูตรเฉพาะที่จะใส่ข้าวเมมิลลงไปด้วย จึงมีรสชาติที่เข้มข้น 
เนื้อหมูจะนุ่ม ร่อนจากกระดูก ละมุนมากๆ เสริฟท่านพร้อมข้าวสวย และเครื่องเคียงตามฤดูกาล 

 



พาท่านช้อปปี้งสินค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE เครื่องสำอางค์เกาหลีและต่างประเทศ สินค้าแบรนด์เนม ราคาถูก 

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งในตัวเมืองแห่งเกาะเชจู มีโซนใต้ดิน และโซนวอคกิ้งสตรีท ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวมสินค้ายอดฮิต ติดเท
รนด์ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ท้องถิ่นเกาหลี แบรนด์สปอร์ตกีฬาดังๆ ทั้งแฟชั่นเสื้อผ้า หมวก กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ และยังมีสตรีทฟู้ด 
ขนม คาเฟ่ต่างๆอีกด้วย  

ถึงเวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าคอยดูแลขั้นตอนการเชคอิน ตั๋วเครื่องบิน และอำนวยความสะดวก เพ่ือส่ง
ทุกท่านกลับด้วยความสวัสดิภาพ และความประทับใจ 

21:45  - 01:25   นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินท่ี 7C2243 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
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อตัราคา่บรกิาร JEJU GOLD PACKAGE SNOWING 

พเีรียตเดนิทาง 
ราคาโปรโมชัน่ 
(จำนวนจำกดั) 

ราคาปกต ิ พกัเดี่ยวเพิ่ม 

มีนาคม : 5-9, 6-10, 12-16 25,999 27,999 

9,000.- 

มีนาคม : 4-8, 7-11, 11-15 26,499 28,499 

กุมภาพันธ์ : 26-2 มี.ค., 27-3 มี.ค., 28-4 มี.ค. 26,999 28,999 

กุมภาพันธ์ : 5-9, 6-10, 12-16, 13-17, 19-23, 20-24  27,999 28,999 

กุมภาพันธ์ : 25-1 มี.ค. 27,499 29,499 

กุมภาพันธ์ : 4-8, 7-11, 11-15, 14-18, 18-22, 21-25  28,499 29,499 

มกราคม : 8-12, 9-13, 15-19, 16-20, 24-28, 29-2 ก.พ., 30-3 ก.พ. 29,999 

มกราคม : 7-11, 14-18, 28-1 ก.พ., 31-4 ก.พ. 30,499 

มกราคม : 10-14, 30,999 

ธันวาคม : 24-28 29,499 31,499 

มีนาคม :  1-5, 2-6, 3-7, 8-12, 9-13, 10-14 29,999 31,999 
ธันวาคม : 25-29 
มกราคม : 3-7 

31,999 

ธันวาคม : 26-30 29,499 32,499 

กุมภาพันธ์ : 22-26, 23-27, 24-28 30,999 32,499 

กุมภาพันธ์ : 1-5, 2-6, 3-7,8-12, 9-13, 10-14, 15-19, 16-20, 17-21 31,999 32,999 
ธันวาคม : 27-31 
มกราคม : 4-8, 5-9, 6-10, 11-15, 12-16, 13-17, 25-29  
26-30, 27-31 

32,999 

มกราคม : 2-6 32,999 33,999 

มกราคม : 1-5 34,999 

ทารก ( ไม่เกนิ 2 ป)ี = 7,000.-      จอยกรุ๊ป (ไม่ใชต้ัว๋เครื่อง) =14,000.- 
ราคาปกติและโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด จะมีการปรับขึ้นเมื่อเปิดบัสเพิ่ม 

กรุณาเช็คราคาอีกครั้งก่อนทำการจอง 



เนื่องจากทางแลนดเ์กาหลี ไดร้ับแจง้เตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนกัท่องเที่ยว แต่ไปด้วย
วัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทำงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นโปรแกรม JEJU ทางแลนด์เกาหลจีำเป็นตอ้งเก็บค่าประกันเพือ่ให้ลกูค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจำนวน
เงิน (10,000 บาท / 350,000 won) หากลกูค้าเป็นนักท่องเที่ยวจรงิๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่กำหนด สามารถขอรับเงิน

ประกันนี้คืนเต็มจำนวน ดังนั้นจึงใครข่อความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัตติามเงื่อนไขดงักล่าว 

 (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินประกันกรณลีุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมอืง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) 

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกกัตัวและสง่ตวักลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็นผูช้ำระเองทั้งหมด 
 

ขอ้กำหนดและเงือ่นไข 
1. การสำรองทีน่ัง่ 

• สามารถจองด้วยตนเองผ่านระบบ โดยเลือกวันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง ประเภทห้องพกัให้ถกูตอ้ง 

• หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่ง Invoice ใหท้่าน หากไม่มีการชำระตามดิวเดท การจองจะถกูยกเลกิอตัิโนมัติ และเมือ่จองใหม่ไม่มีที่น่ัง หรือราคาปรับขึ้น จะไม่
สามารถใช้ข้อมูลการจองเดิมได ้

• การมัดจำ ชำรที่น่ังละ 5000 บาท และชำระส่วนท่ีเหลือ กอ่นเดินทางอยา่งน้อย 30 วัน หรือตามดิวเดทของ Invoice สำหรับราคาปกต ิ

• กรณีราคาโปรโมชั่นพิเศษ จองก่อนเดินทางต่ำกว่า 15 วัน ช่วงเทศกาล หยุดยาว ตอ้งชำระเต็มจำนวนเท่านั้น  
• สำหรับกรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใช้ราคาโปรโมชั่นได้ ตอ้งใหเ้จ้าหน้าทีอ่อกบุคกิ้งให้เท่านั้น 

• หากไม่ชำระส่วนที่เหลือตามกำหนด ที่นั่งจะถกูยกเลกิ และไม่สามารถขอรฟีันเงินมดัจำคืนได้ทุกกรณี 
• หลังจากชำระเงิน มัดจำ/ชำระเต็มจำนวน ท่านต้องกรอกข้อมูลผูเ้ดินทางเป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตด้วยตนเองใหถู้กต้อง หากระบบออกตั๋ว

แล้ว การแก้ไขจะมีค่าใช้จ่ายจากสายการบิน 

• การเดินทางเข้าเกาหลี หากไม่ผ่านดา่นตรวจคนเข้าเมือง ไม่สามารถรีฟันได้ทุกกรณี 
• ราคาน้ีสำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น หากเป็นต่างชาติมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 3000 บาท และต้องทำตามเงือ่นไขการเข้าประเทศเกาหลีใต้ 

 

2. การยกเลิกการเดนิทาง 
• ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 30 วัน กอ่นวันเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดทีช่ำระแล้ว 

• ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 15 วัน กอ่นวันเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดที่ชำระแล้ว 

• ยกเลิกการจองน้อยกว่า 15 วัน กอ่นวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได ้

• ยกเลิกจากเหตุสดุวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้แต่หกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ ๆ 

• ราคาโปรโมชัน่/แคมเปญ/อเีวน้ทต์า่งๆ ไมส่ามารถยกเลกิ/Refund ไดท้กุกรณ ี
• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนชือ่/Refund ได้ทุกกรณ ี

 

ราคานีร้วม 
• ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพรอ้มคณะ 

• ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่ม ี

• ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

• ค่าท่ีพักระดับมาตรฐาน จำนวนคืนตามระบุในโปรแกรม (หอ้งพัก2-3ท่าน) 

• ค่าท่ีพักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักหอ้งละ 2-3ท่าน) *พักเดี่ยวจะมี Single Charge 

• ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.  
• ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไมบ่ินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์) 

• ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
 
 



ราคานีไ้มร่วม 

• ค่าบริการ (Service Charge) 1,500 บาท  
• ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอรต์ ต่างด้าว (ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเท่านั้น) 

• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินจากสายการบินกำหนด (15-20กก) 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการทัวร ์

• ค่ารถ ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากขึ้นไม่ทันตอ้งรับผิดชอบค่าเดินทางตามคณะด้วยตนเอง) 

• ค่าอาหารตามหลักศาสนาที่นอกเหนอืรายการทัวร์ (ลกูค้าต้องเตรียมมาเอง) 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

• ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

• ค่าตรวจโควิดทุกที่ หากมีท่านชำระเอง 
 

1. การผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
• หากผู้เดนิทางไม่ผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี ไม่สามารถ Refund ได้ทกุกรณ ี

• เพื่อเป็นการคัดกรองตามคำขอความร่วมมือจากแลนด์เกาหล ีที่ถูกตักเตือนจากกองตรวจคนเข้าเมอืงเกาหลีใต้เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเทีย่ว แต่ได้
หลบหนีไปด้วยจุดประสงค์อื่น เช่นไปทำงาน แรงงานผดิกฏหมาย จงึจะมกีารสุ่มตรวจและเก็บเงินประกันการเดินทางว่าผู้เดินทางต้องไปทอ่งเที่ยวพร้อมคณะ
และเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมคณะเท่านั้น เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท หรือ 350,000 วอน หากผูเ้ดินทางไป-กลับถูกต้องตามเงือ่นไข จะไดร้ับเงิน
ประกันคืนเต็มจำนวนทันที แตห่ากผู้เดินทางผิดต่อเงื่อนไข หรือไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืง ทัง้ไทย-เกาหลี จะถูกริบเงินประกันเต็มจำนวนเพื่อนำมาชำระ
ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ดงันั้นไม่สามารถเรียกรอ้งคืนได้ทุกกรณ ี

• หากผู้เดนิทางไม่ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอำนาจใดๆ หรือส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ผูเ้ดินทางตอ้งจดัการเอกสารส่วนตัว เที่ยวบิน และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกดิขึ้นเองทั้งหมด 
 

2. หมายเหต ุ

กรณุาอา่นและทำความเขา้ใจขอ้ตกลงดา้นลา่งโดยละเอียดกอ่นทำการจองทกุครัง้ 
1. หนังสอืเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดอืนทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ อยู่นอกเหนอืความ

รับผิดชอบของบริษัทและไม่สามารถ Refund ค่าทัวร์ได้) 

2. การเดินทางต้องมผีู้เดินทาง ขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) หากจำนวนไม่ครบจะถูกยกเลกิ และแจง้ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน สามารถ Refundได้เต็ม
จำนวน สำหรับกรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใช้ราคาโปรโมชั่นได้ ต้องให้เจ้าหน้าทีอ่อกบุคกิง้ให้เท่านั้น 

3. บริษัทมีสิทธิ์ในการ ปรับเปลีย่นเที่ยวบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว ได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถงึผลประโยชนข์องผู้
เดินทางเป็นสำคัญ 

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง 
ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุทีเ่กิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะทั้งขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจากเหตุใดๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน/ชื่อ หรือยกเลิกคืนเงนิได้ 
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด 

หรือกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธ การเข้าหรือออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

9. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถนำมาเรียกรอ้งคืนได้ทุกกรณี 
10. ขอสงวนสิทธิห์้องพกัสำหรับผู้ที่ไม่เดนิทาง ไม่สามารถ Refund หรือใหผู้้อืน่ใช้สิทธิ์แทนได้ทุกกรณ ี

11. ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เปน็ ON REQUEST ซึง่บริษัทไม่สามารถการันตี ทำได้เพียงรเีควสให้ได้เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดการให้ 
12. มัคคุเทศก์ พนักงาน หัวหน้าทัวร์ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเทา่น้ัน 



13. ทางคณะทัวร์ไม่มีอำนาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครือ่งลงประมาณ 1 ชัว่โมง หาก
ท่านไม่มาแสดงตนถอืว่าสละสิทธ์ิในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าช้าในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ตอ้งรับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกับคณะด้วย
ตนเอง โดยไม่สามารถเรียกรอ้งค่าใชจ้่าย หรอืรฟีันค่าทัวร์/ค่าอาหารที่ไม่ได้เข้าร่วมกับทางทัวร์ทุกกรณี 

14. หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตวัจากคณะทัวร์ท่องเที่ยว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทต่อวนั เพื่อรักษาตั๋วขากลับ มเิช่นนั้นถือวา่ท่านสละ
สิทธิ์ยกเลิกการเดินทางทันที และไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลงั 

15. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ไม่เข้าร้านค้าตามท่ีโปรแกรมกำหนด ตอ้งยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพื่อความเป็นระบบ และถูกต้องตามเงื่อนไข
ท่องเที่ยวท่ีท่านได้ซื้อมา 

เมื่อท่านตกลงจองชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยินยอม และยอมรับใน
ข้อกำหนด เงื่อนไข และขอ้ตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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