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รหัสโปรแกรม : 9103 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนมีนำคม - พฤษภำคม 2561 

โปรแกรมเดินทาง 
อุทยานแห่งชาตฮิลัลาซาน  - พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค  - ภเูขาซองอคั  - วดัซนับงัซา  - จูซงัจอลลี ่- ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  -  

ซอพจโิกจ ิ - รา้นน ้ามนัสน  - หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอบึ - ทุ่งดอกยูเช หรอื ทุ่งดอกเรป – ป่ันจกัรยาน Rail Bike -   

ยงดอูมัรอ็ค -รา้นคา้สมนุไพร  -  ซุปเปอรม์าร์เกต็  - ศนูย์เครือ่งส าอาง  -  ศนูย์โสม  - ดวิตี้ฟร ี - ดาวทาวน์เมอืงเชจู 
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23.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ EASTAR JET 

(BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ .....  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข .....  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบัและ

อ านวยความสะดวกในเรือ่งของเอกสาร 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

02.35-03.05 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE552 นบัเป็นสายการบนิน้องใหม่ภายใต้

การจดทะเบยีนประเทศเกาหลใีตท้ีเ่พิง่เขา้มาบนิในตลาดไทยเมือ่ปี พ.ศ. 2554 เป็นสายการบนิคุณภาพใชเ้วลา 6 ปี ในการเตบิโต มี

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 

 

ขอ้แนะน า  ถา้ตอ้งการน าของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกนิ 

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

สัตวไ์ม่ว่าเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้ าเข้าประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 

วนัที่สองของการเดินทาง    อทุยานแห่งชาตฮัิลลาซาน  - พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ภูเขาซองอคั  - วดัซันบงัซา  - จูซังจอลลี ่

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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เทีย่วบนิทัง้ในประเทศเกาหลแีละต่างประเทศ ใชเ้ครือ่งบนิทีม่รีะบบเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม มกีารพฒันาดา้นระยะทางการบนิ และ

ประสทิธภิาพในการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิอย่างดเียีย่ม 

 

 

 

 

09.30-10.30  น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิชจู เป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่ 3 ของเกาหลใีต ้ รองจากท่าอากาศยาน

นานาชาตอินิชอน และท่าอากาศยานกมิโป กอ่ตัง้ เมือ่ปี พ.ศ. 2511 ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พาท่านเดนิทางสู่  เกาะเช

จ ูซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนมรดกโลก (กรณุาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี 

พาท่านเดนิทางสู ่ อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน  เป็นภเูขาทีส่งูทีส่ดุในประเทศเกาหลใีต้ 

ประกอบดว้ยภเูขาไฟทีด่บัไปนานแลว้ซึง่เป็นตน้ก าเนิดของเกาะสว่นใหญ่ในเชจู ภเูขาฮลัลาซาน

มคีวามสงู 1,950 เมตร และไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่คีวาม

สวยงามล าดบัที ่ 182 ของเกาหล ี และจดัตัง้เป็นอุทยานแห่งชาตติัง้แต่ปี ค.ศ. 1970 ภเูขาฮลัลา

ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นพื้นทีส่งวนเขตชวีมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพยีง

อกีหา้ปีต่อมากไ็ดร้บัการแต่งตัง้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ(World Natural Heritage Site)  

พาท่านเดนิทางสู ่ไร่ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนที่ไดร้บัของขวญัจากธรรมชาติ ท าให้เป็น

ที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่ส่งผลิตภณัฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทัว่โลก เป็นสถานที่จ ัดแสดง

ประวตัแิละวฒันธรรมการชงชา   อนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิ

เชน่ ชาเขยีวคณุภาพเยี่ยมเหมาะส าหรบัซื้อเป็นของฝาก มคีุกกี้ชาเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่นมาส์ก

หน้าชาเขยีว และแชมพู เป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและเย็น ไอศกรมี ชา

เขยีว และโรลชาเขยีวทีค่ณุไมค่วรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึ่งนักท่องเที่ยวจะ

ไดส้มัผสักบัภาพบรรยากาศของไรช่าเขยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกาหลใีต ้ รวมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไรช่าเขยีวทีน่ี่ 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไกอ่บซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื้นเมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่ชิ้นโต วุน้เสน้เกาหลีนี้มี

ลกัษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าให้เหนียวนุ่มเป็นพิ เศษผดัคลุกเคล้ากบัซอสสูตรเฉพาะเสิร์ฟพรอ้มขา้วสวยร้อนๆ  การ

รบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไกฉ่บัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

พาท่านเดนิทางสู่ ภเูขาซองอคั (SONG AK)  เป็นภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถ

ชมววิทอ้งทะเล ภเูขาไฟฮลัลานซานและเกาะแกง่กลางทะเลมากมาย มชีายหาดหินรมิทะเล ชายหาด

ทีน่ี่จะไมไ่ดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสดี า น ้าทะเลสดี าแปลกตา เป็นจุดด าน ้ายอดนิยมของกลุ่ม

แฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมชี่องที่ทหารญี่ปุ่ นบงัคบัให้คนเกาหลีขุดเจาะไวต้ัง้แต่สมยัสงครามโลก  
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เพื่อเอาไวจ้อดเรอืแอบซ่อนไวส้ าหรบัท าลายเรอืของอเมรกิา โดยท าเป็นเรอืติดระเบดิแล้วพุ่งชนแบบพลีชพี ก่อนนี้เปิดให้เขา้ชม แต่มี

เหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมาเลยปิดไมใ่หเ้ขา้ชมอกีเลย และยงัเคยเป็นสถานทีถ่่ายท าเรือ่ง "แดจงักมึ"ตอนที่ถูกเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอด

นิยมของเกาหลใีต ้

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัซา วดัแห่งนี้ต ัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  

ระหวา่งทางขึน้ท่านจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนต์ ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่ง

เป็นพระประธานทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใต้ที่

นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ยังมีรูปปั้น

พระสงักจัจายน์ ซึง่หากไดลู้บพุงกจ็ะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบัวธิกีารท าบุญของชาวเกาหลี

ใต้ที่แตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆ์แสดงถึง

ความอุดมสมบรูณ์ ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสวา่งแห่งชวีติ นอกจากนัน้ที่วดัแห่งนี้ท่านยงัจะไดช้ื่น

ชมกบัววิทะเลทีส่วยงามของแหลมมงักรทีย่ื่นออกสูม่หาสมทุร 

จากนัน้พาท่านชม จซูงัจอลลี  ซึ่งเปรยีบเสมอืนดัง่เสาหินตัง้ตรงรูปทรงสีเ่หลี่ยมผื่นผา้หรอื

ลกัษณะคลา้ยคลงึกบัเลขาคณิตรปูหกเหลี่ยม เรยีงสลบักนัไปมาอย่างสวยงาม ทัง้หมดนี้เกดิ

จากการกดัเซาะของลมและน ้าทะเล เรยีกวา่เป็นฝีมอืของธรรมชาตลิว้นๆ ท าให้เกดิทิวทศัน์ที่

แปลกตาสวยงามมา พรอ้มสมัผสับรรยากาศทีส่วยงามและถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ 

 พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักย็อบซลั  เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของชาวเกาหลี  โดยการน าหมูสามชัน้ไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนรอ้น   

ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครือ่งเคยีงต่างๆ ไดแ้ก ่กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทียมหัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลือ และน ้ามนังา ถึงแมว้่าซัมก

ยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีส่ดุแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสี่วนผสมที่หลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว นับว่าพลาด

ไมไ่ดเ้ลย 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจิ      (ผกัดองเกาหลี) 

ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ที่น้อย

กวา่เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตล์ตะวนัตกกนัมากขึน้ 

 

 

จากนัน้น าท่านชม ปล่องภเูขาไฟซองซานอิลจบูง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภเูขาไฟที่ดบัแล้ ปากปล่องภูเขาไฟที่มลีกัษณะ

เหมอืนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดงัที่ผูค้นมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายัง

วนัที่สามของการเดินทาง    ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  - ซอพจโิกจ ิ - ร้านน า้มนัสน  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ  - 
                                            ทุ่งดอกยเูช หรือ ทุ่งดอกเรป  - ป่ันจกัรยาน Rail Bike 
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สามารถดืม่ด ่ากบัทอ้งฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที่สวยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจู         เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทัว่ทุกมุม

โลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ใหมท่างธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึ้นไปยงัปากปล่องภูเขาไฟที่ดบั

แล้ว ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพัก สามารถสมัผสัวิวทิวทัศน์และ

บรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั เมือ่ขึน้ไปถงึดา้นบนสดุของปากปล่องภเูขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิุทธิ ์และทศันียภาพที่สวยงามอย่าง

แน่นอน 

 

จากนัน้พาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นทุ่งหญ้ากวา้งติดทะเล สามารถเพลิดเพลิน

ไปกบัความงามของโขดหินรูปร่างแปลกๆ รวมทัง้โบสถ์คาทอลิก ภาพความงดงามจึงเป็น

สถานที่ดึงดูดยอดนิยมการถ่ายท าละครซีรี่ส์เกาหลี เรื่อง F4 เกาหลี (BOYS OVER 

FLOWERS) 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ร้านค้าสมุนไพรสนเขม็แดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชาติ      ผ่าน

ผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มสีรรพคุณช่วยลด

ไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถล้างสารพิษ

ในรา่งกาย เพื่อเพิม่ภมูติา้นทานและท าใหอ้ายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งก าลงัเป็นสิง่ที่ไดร้บัความ

นิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านดว้ย "แทจีพลูแบก็"  เป็นการน าเนื้อหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน าไปผดัคลุกเคล้าพรอ้มน ้าซุป 

นกัท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมือ่สกุรบัประทานกบั ผกัสด กมิจิ เครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวย

รอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) 

หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยังเป็นหมู่บ้านโบราณอายุ

มากกวา่ 300 ปี ทีย่งัมชีาวบา้นอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้นที่นี่คอืจะใชด้นิ

เหนียว ผสมกบัมลูมา้ เป็นตวัยดึกอ้นหนิและกอ้นอิฐเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับา้น 

ถ้าท่านเคยมาเที่ยวเกาหลีใต้แล้วเคยเห็นไหต่างๆที่อยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็นไห

ส าหรบัท า "กมิจิ" หรอืผกัดองของเกาหลี แต่ส าหรบัที่เกาะนี้นัน้ ไหที่วางเรยีงรายกนัอยู่

ตามบา้นเรอืนทีน่ี่จะเป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบล็คราสเบอร์รี ่ที่จะมเีฉพาะบน

เกาะแห่งนี้ โดยชาวบา้นจะน าผลเบอรร์ีป่่ามาใสล่งไปในไหพรอ้มกบัน ้าผึ้ง และหมกัไวส้าม

ปี กอ่นทีจ่ะน ามารบัประทานได ้รสชาติหวานอมเปรี้ยว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้นการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนันี้กลายเป็นสนิคา้ที่ผูม้า

เยีย่มเยอืนมกัจะซื้อกลบัไปรบัประทาน และซื้อเพื่อเป็นของฝาก 
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จากนัน้พาท่านสู ่ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป บานเหลืองอร่ามเต็มเนินเขา เป็นววิธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างยิ่ง 

(ปรมิาณของดอกเรปบานอาจขึน้อยู่กบัภมูอิากาศคะ่)   

  

 

 

 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ RAIL BIKE JEJU เป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นั บไดว้่าเป็น

สถานทีพ่กัผอ่นและออกก าลงักาย Rail Bike คอืการปัน่จกัรยานบนรางรถไฟ เป็นรถจกัรยาน 4 

ล้อที่ต้องใชค้นปัน่ตัง้แต่ 2-4 คน เพราะมมีอเตอร์ไฟฟ้าช่วยในการขบัเคลื่อน ท าให้ เหนื่อย

เกนิไป ส าหรบัการปัน่จกัรยาน Rail Bikeใชร้ะยะเวลาประมาณ 30 นาที ทุกคนจะเริม่สตาร์ท

ออกจากจุดเดยีวกนั จากนัน้เจ้าหน้าที่จะปล่อยให้ปัน่จกัรยานไปทีละคนั โดยให้มรีะยะห่างกนั

ประมาณ 20 เมตร ระหวา่งเสน้ทางทุกท่านสามารถชมธรรมชาติที่เต็มไปดว้ยต้นไมแ้ละดอกไม้

นานาชนิด 

 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนู ซฟู๊ีดนึ่ง สไตล์เกาะเชจู  เมนูป้ิงย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ ทางเกาะเชจูขึ้นชื่อดว้ยอาหาร

ทะเลสดๆ อยากใหทุ้กท่านไดล้ิ้มความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครือ่งเคยีงต่างๆ 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจิ (ผกัดองเกาหลี) ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไมแ่ตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ที่น้อยกว่า

เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตล์ตะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินมงักร ที่มลีกัษณะคล้ายกบัหวัมงักร อีกหนึ่งใน

มนต์เสน่ห์ทางธรรมชาตขิองเกาะเชจู ซึง่ถอืกนัวา่ถา้หากใครไมไ่ดม้าเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพื่อมาดูโขด

หนิมงักร ถอืวา่ยงัมาไมถ่งึเกาะเชจู โขดหนิมงักรแห่งนี้เกดิขึน้จากการกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท า

ใหม้รีปูทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก าลงัอา้ปากสง่เสยีงรอ้งค ารามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากท้อง

วันที่ส่ีของการเดินทาง    ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เคร่ืองส าอาง  -  
                                        ศูนย์โสม  - ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ  
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ทะเล เพื่อขึน้สูท่อ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีส่นใจของนกัท่องเทีย่วเกาหลเีป็นอย่างมาก 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมนุไพร (Korea Herb) ใหมล่่าสดุของเกาหลี โดยมกีารจดลิขสทิธิเ์รยีบรอ้ย

แลว้ เป็นสมนุไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทย์เรยีกวา่ ผลไมท้อง มรีสเปรี้ยว ดสี าหรบั

บคุคลที ่นิยมดืม่เหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกคา้งหรอื

ไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนงัของตบั  หรอืไต ช่วยให้ตบัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึ้น ซึ่งยงัส่งผลดตี่อ

สขุภาพรา่งกายของท่านเอง 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มขีนม  พื้นเมอืงเกาหลีหลาก

ชนิด อาทเิชน่ ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลต็สม้ กมิจิ สม้อบแห้ง มาม่า        วุน้เสน้ รวมไปถึงของใชใ้น

ครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถ้วยใส่ขา้ว กระทะ ลูกบอลซกัผา้  เครื่องส าอางค์ช ัน้น า Etude , Skinfood  

และของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซื้อมากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกล่องตามเงือ่นไขของรา้น 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศนูย์รวมเครื่องส าอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชส าอางค์ที่หมอ

ศลัยกรรมเกาหลรีว่มออกแบบมากมาย   เชน่ ผลติภณัฑบ์ ารงุผวิหน้า เครอืงส าอางค์ หลากหลายแบ

รนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงัมคีรมีที่โด่งดงั  

อาทเิชน่ ครมีเมอืกหอยทาก , เซร ัม่พิษงู , ครมีโบท็อก , Aloevera Gel . ครมีน ้าแตก , BB Cream , 

etc 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ชาบ ูชาบ ู(Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ เนื้อหมูรวมกนัไวใ้นหมอ้ และ

จะเตมิดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ตม้จนเดอืด กอ่นจะเริม่รบัประทาน จะทานพรอ้มกบัขา้วสวย เมนูชาบูชาบู ถือไดว้่า

เป็นรายการอาหารทีข่าดไมไ่ดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาติของน ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ท าให้เป็นที่ชื่นชอบของหลายท่าน หาก

ท่านใดทานรสจดัหน่อย กส็ามารถขอน ้าจิ้มเกาหล ีหรอืน ้าจิ้มสกุี ้เพื่อเพิม่รสชาต ิ

จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศนูย์โสมแห่งนี้รฐับาลรบัรองคณุภาพว่าผลิตจากโสม

ที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มคีุณภาพดทีี่สุด ภายในจะมเีจ้าหน้าที่ให้ความรูเ้กีย่วกบัโสมพรอ้ม

อธบิายคณุสมบตัแิละผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อโสมทีม่คีณุภาพดทีี่สุดและราคาถูก 

กลบัไปบ ารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มสีนิคา้ปลอดภาษีช ัน้น า

ให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500  ชนิด  อาทิเช่น น ้าหอม เสื้อผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา 

เครื่องประดบั หลากหลาย        แบรนด์ดงั อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM 

,Rolex   ฯลฯ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ท้องถิ่น ชื่อดงั บนเกาะเชจู อาทิ

เสื้อผา้ รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอางค์ เครื่องประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสั
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ประสบการณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รา้ใจทีส่ดุของคณุ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตล์บรรยากาศทะเลใต้ 

21:30 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE551  

              เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯ

จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อบุติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหาย

ตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู ้

เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม HOT PROMOTION JEJU ทาง

แลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเป็น

นักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอ

ความร่วมมือจากลกูค้าปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ี

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลกูค้าจะต้องเป็น

ผู้ช าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

พฤษภำคม  : 5-8,6-9,7-10,12-15,13-16,14-17,20-23,21-24,26-29,27-30,28-31 10,900.-/คน 

4,900.- 

เมษำยน  : 21-24,22-25,23-26,24-27,27-30,28-1 พ.ค.,29-2 พ.ค.,30-3 พ.ค. 
พฤษภำคม  : 1-4,4-7,8-11,11-14,15-18,19-22,22-25,25-28,29-1 มิ.ย. 

11,300.-/คน 

เมษำยน  : 25-28,26-29 
พฤษภำคม  : 2-5,3-6,9-12,10-13,23-26,24-27,30-2 มิย,31-3 มิ.ย. 

11,600.-/คน 

เมษำยน  : 20-23 11,500.-/คน 

มีนำคม  : 3-6,4-7,5-8,10-13,11-14,12-15,17-20,18-21,19-22,24-27 
เมษำยน  : 16-19,17-20,18-21,19-22 

11,800.-/คน 

มีนำคม  : 2-5,6-9,9-12,13-16,16-19,20-23,23-26,25-28 
เมษำยน  : 15-18 

12,100.-/คน 

มีนำคม  : 1-4,7-10,8-11,14-17,15-18,21-24,22-25,16-29 12,400.-/คน 

มีนำคม  : 27-30 
เมษำยน  : 8-11,9-12 

12,700.-/คน 

พฤษภำคม  : 18-21 12,900.-/คน 

มีนำคม  : 28-31,29-1 เม.ย,30-2 เม.ย,31-3 เม.ย. 
เมษำยน  : 1-4,2-5,7-10,   

13,000.-/คน 

เมษำยน  : 3-6, 13,300.-/คน 

เมษำยน  : 6-9,10-13 
พฤษภำคม  : 16-19 

13,900.-/คน 

เมษำยน  : 4-7 14,900.-/คน 

เมษำยน  : 11-14,14-17 15,900.-/คน 

พฤษภำคม  : 17-20 17,900.-/คน 

เมษำยน  : 5-8 18,900.-/คน 

เมษำยน  : 13-16 20,900.-/คน 

เมษำยน  : 12-15 21,900.-/คน 
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เงื่อนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice หรอื สรปุการจอง 
 
ราคาน้ีรวม 
-   คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   คา่ภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-   คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   คา่ทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  คา่รถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้ 
-   คา่หวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร์) 
-   คา่ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   คา่ธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

-   คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนงัสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัท์สว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ เครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่
นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-   คา่ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-   คา่วซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4) 
ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนินการยื่นวซี่าดว้ยตนเอง
เท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื่นวซี่า) 
-  คา่อาหารทีลู่กคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไมส่ามารถรบัประทานอาหารที่
ทางทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รูปสว่นตวัส ารองมาดว้ย 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 
 (ราคาโปรโมชัน่ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี )     

ชว่งเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได*้** 
กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, 

Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 
หมายเหตุ 
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ข ัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนักอ่นการเดนิทาง 
-           ราคานี้เป็นราคาส าหรบันักท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างประเทศช าระเพิม่ท่านละ 
3,000 บาท) 
 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์
ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเที่ยว เท่านัน้ 
(หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 
ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ
ต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหาร
บางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความ
ประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ์ อเีมลล์ หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบรษิทัดงันี้ วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 
09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของบรษิทั 
-          มคัคเุทศก ์พนกังาน  ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจขอบรษิทั
ก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิชน่เครื่องบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกตัว๋ เพื่อ
ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟล์ทบนิ การยกเลกิไฟล์ทบนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคมุของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลูกคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิไทย
3,500 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไมส่ามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลูกคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่มเ่ดนิทาง ผูร้ว่มเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพกัได้ 
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเงื่อนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
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กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


