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โปรแกรมการเดินทาง 

ชายหาดอีโฮเทอู – วดัยักชอนซา - คามิลเลีย ฮิลล์ – สวนส้ม – ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค 

ศูนย์นํ$ามันสนเขม็แดง - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดโขดหิน ควังชีกี – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ 

ชายหาดวอลจองรี – วดัชอนวงัซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ.ง และศูนย์เครื.องสําอาง – ถนนสายรุ้งเชจู 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - LOTTE DUTY FREE  - ช้อปปิ$งในดาวน์ทาวน์ 



 

 

 

จุดนัดพบแรกสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินนานาชาติประจําประเทศไทย เวลานัด
หมาย : 22:00-23.00(ขอสงวนสิทธิ$ สายการบิน เวลาบิน เที&ยวบิน เส้นทางบิน 

เปลี&ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบวล่วงหน้า ขึ ,นอยู่กับผู้จัดทําตามความเหมาะสม) 

เที&ยวบินออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา : 02.25-03.30  เที&ยวบิน : 

7C2244 สายการบินเจจูแอร์  JEJU AIR  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6ชั&วโมง 

 

 

 

พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจูอินเตอร์เนชั&นแนลแอร์พอร์ต หลังจากผ่านดา่นตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าที&สายพาน ออกมาพบกับผู้นําทัวร์เพื&อ
ทําการยืนยันตัวตนการเข้าร่วมทัวร์ และเตรียมตัวบริเวณจุดนัดพบเพื&อออกเดินทางท่องเที&ยวพร้อมกัน 

 

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูขึ ,นชื&อประจําเกาะเชจู Jeon Bok Juk หรือโจ๊กหอยเป๋าฮื ,อ ที&โด่งดังแบบใครที&มาเที&ยวเช
จูต้องลองมาลิ ,มรสให้ได้ และที&สําคัญนอกจากความอร่อยของตัวข้าวโจ๊กที&ถูกปรุงเป็นพิเศษแล้ว ยังมีหอยเป๋าฮื ,อจาก
ท้องทะเลเกาะเชจ ูมาเป็นชิ ,นพอดีคาํแบบน่ารับประทานมากๆ เมนูนี ,บอกเลยว่านอกจากอร่อยแล้วยังได้ประโยชน์ เพิ&ม
กําลังวังชาอีกด้วย 

 

 

พาท่านท่องเท ี
ยวชายหาดข ึ �นช ื
อบนเกาะเชจ ู "อีโฮเทอ ู" นอกจากความสวยงามของท้องทะเล คาเฟ่
น่ารักๆต่างๆแล้ว ยังมีสัญลักษณ์ที&มองลงมาจากเครื&องบินจะเห็นทันทีที&ถึงเกาะเชจู นั&นก็คือประภาคารรูป
ม้าสีขาว และสีแดง ม้าถือว่าเป็นสัตว์ประจําเกาะเชจู และใครๆที&มาเที&ยวก็นิยมมาถ่ายรูปและเชคอินกันที&นี&
เสมอ 

 

พาท ุกท่านเดนิทางสู่ วัดยักชอนซา (Yakcheonsa Temple) ตั ,งอยู่ในบริเวณที&มีนํ ,าแร่ไหลออกมา 

จากพื ,นดินตลอดทั ,งปี ในฝั&งซอกวีโพบนเกาะเชจู วัดแหง่นี ,ถูกสร้างขึ ,น โดยมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ของ
วัดทางพุทธศาสนา ในสมัยต้นราชวงศ์โชซอน บริเวณของวัดครอบคลุมพื ,นที&กว่า 3,305 ตารางเมตร ด้วย
ขนาดของวัดที&ใหญ่และสวยงาม ทําให้วัดแหง่นี , กลายเป็นอีกหนึ&งสถานที&ยอดนิยม และนักท่องเที&ยวทั ,งใน
และต่างประเทศ 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

วนัสองของการเดินทาง    ชายหาดอ ีโฮเทอ ู – วัดยักชอนซา - คามิลเลีย ฮิลล์  – สวนส้ม – ไร่ ชาเข ียวโอซุลล็อค  
 



 

จากน ั �นพาท่าน เยี
ยมชม คามิลเลีย ฮ ิลล์ สวนดอกไม้แห่งความรักและการพักผ่อน (Camellia Hill 

The Forest of love and healing) เริ&มจากการปลูกต้นคามิลเลียที&ออกดอกในช่วงฤดูหนาว ด้วย
ความรักในดอกไม้จึงปรับเปลี&ยนที&นี&เป็นสวนดอกไม้ที&สามารถท่องเที&ยวได้ทั ,ง 4 ฤดูกาล ทําให้
นักท่องเที&ยวได้ความรู้สึกว่า สถานที&เดียวกันแต่ได้ความแตกต่าง มาเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื&อเลยทีเดียว ด้าน
ในมีการแบ่งโซนจัดสรรพื ,นที&ได้ดีมาก ไม่ซับซ้อน สามารถเดินเที&ยว ถ่ายรูป สูดอากาศบริสุทธิ$ได้สบายๆ
มาก ฤดูหนาว (Winter Season) ที&แหง่นี ,จะเบ่นบานไปด้วยดอกคามิลเลีย หลากหลายสายพันธ์ สีสัน
สวยๆ สลับเรียงรายกัน พร้อมมุมที&ถ่ายรูปมากมาย ฤดูใบไม้ผลิ (Spring Season) แน่นอนว่าช่วงที&ทุก
คนรอคอย Cherry Blossom หรือซากรุกะนั&นเอง ที&นี&ก็มีให้ได้มาชมเช่นกัน ฤดูร้อน (Summer 

Season) ชว่งนี ,สวยไฮไลท์เช่นกัน เป็นช่วงที&ดอกไฮเดรนเยียเบ่งบาน เป็นพุ่มใหญ่ หลากสี เยอะมากจน
ใครๆต้องมาให้ได้เชียว ฤดใูบไม้ร่วง (Autumn Season) ไฮไลท์ของฤดูกาลนี ,คือ ทุ่งหญ้าสีชมพูพิงค์มูลี& 

Pink Muhly เป็นอะไรที&ทุกคนรอคอย 1ปี1ครั,งกับ ต้นหญ้าที&เป็นสีชมพูโดยธรรมชาติ สวย หวาน น่ารักมาก 

จากน ั �นพาท่าน เยี
ยมชม สวนส้มไร้ เมล็ด (Orange Farm) อีกหนึ&งสิ&งโด่งดัง และมีชื&อเสียงไปทั&วโลก
คือ ส้ม ที&ปลูกบนเกาะเชจู ด้วยความพิเศษ รสชาติที&อร่อยเป็นเอกลักษณ์ ปลอดสารเคมี และดกมาก 

ผู้คนที&ผ่านไปผ่านมา ต้องมองเหลียวหลังกันเลยทีเดียว ชาวบ้านบนเกาะเชจูได้ปลูกกันเยอะมากขึ ,น 

หลังจากเป็นที&ต้องการมากขึ ,น ทําให้สร้างรายได้ เลี ,ยงครอบครัว และเศรษฐกิจบนเกาะที&ดีขึ ,น 

เอกลักษณ์ของส้มบนเกาะเชจู คือไร้เมล็ด รสชาติกลมกล่อม วิตามินซีสูง ปัจจุบันหลายๆสวนส้ม ได้เปิด
ให้นักท่องเที&ยวเข้าไปถ่ายรูป และได้ลองชิมส้มสดๆ จากต้น จากสวน ถือเป็นอีกกิจกรรมยอดฮิต เมื&อมา
เยือนเกาะเชจู ช่วงฤดูกาลส้มเลยทีเดียว 1ปีมี1ครั ,ง คือช่วงหน้าหนาวเท่านั ,น 

พาท่าน เดินทางสู่ ไร่ชาเข ียวโอซุลล็อค  ขึ ,นชื&อที&สุดแห่งเกาะเชจู O'Sulloc ซึ&งจะแบ่งเป็นโซนไร่ชา
กลางแจ้ง และโซนพิพิธภัณฑ์ที&มีการจัดแสดงเรื&องราวของชา ร้านคาเฟ่ และร้านขายของฝาก ซึ&งท่าน
สามารถเยี&ยมชมได้ทุกๆโซน เกาะเชจูเป็นดินแดนที&ได้รับของขวัญจากธรรมชาติ ปลูกชาเขียวได้
คุณภาพสูง ผสมผสานกับนวัตกรรมสมัยใหม่ จนทําให้ชาที&นี&ส่งออกไปขายทั&วโลก นักท่องเที&ยวทั ,งเกาหลี
และต่างชาติมักมีจุดมุ่งหมายที&จะมาลิ ,มรสความอร่อยของชาที&มีรสชาตเิป็นเอกลักษณ์ถึงแหล่งผลิต 

โดยเฉพาะไอศรีมชาเขียว เค้กโรล เครื&องดื&มชาเขียวทั ,งร้อนและเย็น รับประกันความฟินไปตามๆกัน ส่วน
ใครที&เน้นการชมวิวถ่ายรูป สวยทุกมุมจนกดชัตเตอร์รัวๆแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นโซนไร่ชา หรือขึ ,นไปจุดชม

วิวด้านบนสุดของพิพิธภัณฑ์ ก็จะเห็นความยิ&งใหญ่อลังการของไร่ชาที&นี& 

รับประทานอาหารเย็น พร้อมเสริฟด้วยเมนู เทจี ยังนยอม คัลบี , อาหารเกาหลีแบบปิ,งย่างที&มีชื&อเสียงของ
เกาหลี เป็นการนําเนื ,อหมูส่วนซี&โครงมาหมักกับเครื&องปรุงจนเนื ,อนุ่ม เสิร์ฟให้ท่านได้ย่างสดๆ ร้อนๆ ร่วม
รับประทานด้วยกัน วิธีการทานให้ได้อรรถรส ต้องตัดหมูเป็นชิ ,นๆ นําผักสด กระเทียม กิมจิ และเครื&อง
เคียงต่างๆ มาห่อรวมกัน รับประทานคําโตๆแบบสไตล์คนเกาหลี หรือทานกับข้าวสวยร้อนๆที&เรามีเสิรฟ
ให้ไม่อั ,นก็ได้เช่นกัน 

 

ท ี
พ ัก Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หร ือเท ียบเท่า 

 



 

 

 

รับประทานอาหารเช้าที&โรงแรมที&พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี  

จากน ั �นพาท่านไปร ู้ จักกับ สมุนไพรท ี
มีช ื
อ เสียงของประเทศเกาหลีใต้ Red Pine Oil หรือ นํ ,ามันสนเข็ม
แดง ตามตํารับยาโบราณสมัยราชวงศ์โชซอน ที&ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันได้นํามาสกัดด้วยวิธีที&
ทันสมัยดึงสรรพคุณที&ดีที&สุดออกมาในรูปแบบที&ทานได้ง่าย และบํารุงสุขภาพได้ดีที&สุด นํ ,ามันสนเข็มแดงมี
สรรพคุณช่วยในการทําความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียร์หลอดเลือดที&อุดตัน ลดคลอเลสเตอรอล ความดัน 

เบาหวาน ป้องกันเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน อีกทั ,งยังช่วยให้การผ่อนคลาย หลับสนิทมากขึ ,น ผิวพรรณดูมีสุขภาพดี 
รับประทานเป็นประจํา ร่างกายแข็งแรงขึ ,นตามลําดับ 

จากน ั �นน ําท่านชม ภูเขาไฟซองซาน  อิลจ ุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรือที&ถูกขนานนามว่า 

“Sunrise Peak” มีอายุกว่า 5000 ปี ที&นี&เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ ,นที&สวยที&สุด จึงเป็นสถานที&โด่งดงัที&ผู้คนมาขอ
พรและชมพระอาทิตย์ขึ ,น ป็นสถานที&ที&นักท่องเที&ยวจากทั&วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 

7 สิ&งมหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติ ภูเขาไฟลูกนี ,สงบลงเป็นที&เรียบร้อย แต่ทิ ,งความสมบูรณ์และสวยงามเอาไว้ 

โดยรูปทรงที&กลมขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 600 เมตร มีรอยหยักมองแล้วลักษณะเหมือนทรง
มงกุฏเลย และเป็นการเชื&อมโยงกับเกาะเชจูแบบธรรมชาติ ด้วยธารลาวา ปัจจุบันจึงสามารถไปเที&ยวจุดนี ,ด้วย
รถยนต์ และใครที&อยากได้บรรยากาศปากปล่องภูเขาไฟ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที&สวยงาม ต้องเอาชนะใจตวัเอง

ด้วยการเดินขึ ,นไปพิชิตถึงยอดปากปล่อง ความสูงจากระดับนํ ,าทะเล 182 เมตรเท่านั ,น 

จากน ั �นพาท่านชมความงามที
แปลกตาของ ชายหาดโขดห ิน  ควังชีกี จุดตรงนี ,เป็นทางเชื&อมต่อไปยังภูเขา
ไปซองซานอิลจูบง และเป็นมุมที&สามารถมองเห็นภูเขาไฟลูกนี ,แบบเต็มๆ ถือเป็นวิวที&สวยมาก และเมื&อเวลานํ ,า
ลงจะมีโขดหิมโผล่ขึ ,นมาพร้อมตะไคร่สีเขียวสด ตัดกับนํ ,าทะเลที&ใสมาก เป็นความงามที&แปลกตา ทําให้
นักท่องเที&ยวอดใจไม่ได้ที&จะต้องแวะถ่ายรูปก่อนเดินทางไปท่องเที&ยวซองซานอิลจูบงนั&นเอง 

 

รับประทานอาหารกลางวันบริการท่านด้วย ทแวจีพุลแบ็ก เป็นการนําเนื ,อหมูหมักกับเครื&องปรุงรสสูตรพิเศษ 
ก่อนนําไปผัดคลุกเคล้าพร้อมผักและนํ ,าซุปแบบขลุกขลิก นักท่องเที&ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติกลม
กล่อมและเผ็ดเล็กน้อย คล้ายหมูผัดพริกแกงบ้านเรา เมื&อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื&องเคียงต่าง และ
ข้าวสวยร้อนๆ เป็นอาหารพิเศษที&ขอแนะนําอย่างยิ&ง 

จากนั �นพาท่านเยี
ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ"  (SONGEUB FOLK VILLAGE) เป็นหมู่บ้าน
โบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที&ยังมีผู้คนอาศัยอยู่จริง เมื&อไปถึงจะมีชาวบ้านมาต้อนรับและพาเราเดินชมวิถีชีวิต
ต่างๆ ในหมู่บ้าน พร้อมถ่ายทอดเรื&องราวของคนที&นี&ให้ฟังแบบสนุกสนาน เราจะได้รู้จักรูปปั,นเทพพระเจ้า ทอล
ฮารุบัง ที&มีอยู่ทั&วเกาะ บ้านที&สร้างจากก้อนหินทั ,งหลัง แหล่งนํ ,าจืดที&หายากมาก อาชีพหลักของชาวเกาะ ความ
ไม่เท่าเทียมของหญิงชายในอดีต สัตวเ์ลี ,ยงประจําเกาะ ไหหรือโอ่งโบราณที&ได้มีไว้หมักกิมจิ เหมือนที&อื&นๆ และ
ที&พลาดไม่ได้สินค้า Otop ของหมู่บ้านที&มีมาช้านาน เป็นที&เลื&องชื&อว่ามาเกาะเชจูต้องมาชิม และช้อปสักครั ,ง 
นั&นก็คือผลิตภัณฑ์แคลเซียมธรรมชาติจากกระดูกม้า และนํ ,าหมักเบอร์รี&ป่า แบล็คราสเบอรี& หรือที&เรียกันว่า 

วนัสามของการเดินทาง   ศูนย์น ํ �ามันสนเข ็มแดง - ภูเขาไฟซองซาน อ ิลจุลบง - ชายหาดโขดหนิ ควังช ีกี –  

หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดวอลจองรี  



Omija (โอมิจา) ถ้าได้ดื&มจะสดชื&นมากๆ 

จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ ชายหาดวอลจองร ี Woljeongri Beach ชายหาดสุดชิคบนเกาะเชจู ที&เป็น
รูปโค้งทรงเสี ,ยวพระจันทร์ ทรายสีขาวละเอียดตัดกับนํ ,าทะเลสีมรกต ลมพัดเย็นสบายตลอดทั ,งปี ตลอด
เส้นถนนจะมีร้านคาเฟ่เก๋ๆ ที&นักท่องเที&ยวนิยมมาเช็คอิน ดื&มกาแฟ เบเกอรี&อร่อยๆ หลายร้านมาก ทุกร้าน
จะมีรูปแบบสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ให้ความรู้สึกคล้ายการเที&ยวทะเลทางยุโรป และช่วงหน้าร้อนก็เป็นที&
นิยมของกลุ่มรักกีฬาทางนํ ,า เซิร์ฟต่างๆ ด้วย หนึ&งสิ&งที&ทุกคนพลาดไม่ได้กับการมาเที&ยวที&ชายหาดวอ
ลจองรีนี , คือการนั&งถ่ายรูปบนเก้าอี ,หลากสี ที&ตั ,งเรียงราย หันหน้าออกสู่ทะเล ชิว ชิค ถูกใจวัยรุ่นมาก 

 

รับประทานอาหารเย็น เมนูใหม่อยากให้ท่านได้ลิ ,มลอง ตัNกฮันมารี ซุปไก่ตุ๋นสไตล์เกาหลีแท้ๆ ที&นําไก่ทั ,งตัวมาตุ๋นให้นํ ,า
ซุปที&หอม หวานจากหัวไชท้าว และผักต่างๆ เนื ,อไก่จะนุ่ม ท่านงา่ย เสิรฟพร้อมกับข้าวเกาหลี เหนียวนุ่ม เครื&องเคียง
ต่างๆเช่น กิมจิผักกาด หรือเครื&องเคียงตามฤดูกาล 

 

ท ี
พ ัก Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หร ือเท ียบเท่า 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้าที&โรงแรมที&พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี  

พาท่านเข้าในชมวัดป่า "ชอน วังซา"  เป็นวัดที&สวยงามที&อยู่กลางหุบเขา 99ยอด ของเทือกเขาฮัลลา
ซาน ซึ&งสายมูต้องห้ามพลาดเพราะวัดแห่งนี ,ต้องมาขอพรเรื&องเงินทอง และความก้าวหน้าในเรื&องหน้าที&
การงาน วัดนี ,ถูกขึ ,นทะเบียนเเป็นวัดเก่าแก่และศักดิ$สิทธิ$มากแห่งนึงในเกาหลี อีกทั ,งยังมีต้นกําเนิดนํ ,าแร่
ศักดิ$สิทธิ$ที&คนสมัยก่อนใช้ดื&มกินเพื&อเป็นสิริมงคลให้ตนเองอีกด้วย 

 

พาท่านเข้าชมและเลือกซื �อช ุดเครื
อ งนอน Sesa Living  เพื&อสุขภาพอันดับหนึ&งของประเทศเกาหลี
ใต้ Sesa Living ที&ใช้เส้นใยในการถักทอถึง 15400 เส้น กันไรฝุ่นได้100% มีการใช้หยกในการทําเส้น
ใย จึงมีคุณสมบัติในเรื&องของการบําบัดขณะนอนหลับ ซึ&งเนื ,อผ้าจะมีสัมผัสที&นุ่ม ลื&น ไม่มีเสียงดังเมื&อ
ขยับตัว และยังปรับอุณหภูมิที&คงที&ให้ร่างกายขณะนอนหลับพักผ่อนอีกด้วย และโชว์รูมแห่งนี ,สามารถ
คืนภาษีให้กับนักท่องเที&ยวอีกด้วย 

พาท่านเด ินทางสู่ ศ ูนย์รวมเคร ื
อ งสําอาง (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสําอางค์ที&หมอ
ศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที&เหมาะกับผู้ที&มีปัญหาผิวหน้า ไม่ว่าจะเป็น
สิว มีริ ,วรอย ฝ้า กระ จุดด่างดําใบหน้าหมองคลํ ,า อยากผิวขาวสว่างใส ไร้ริ ,วรอย แต่งหน้าเบาๆโชว์ผิว
แบบสาวเกาหลี โดยไม่ต้องศัลยกรรม 

 

วนัสี�ของการเดินทาง   วัดชอนวังซา - ศ ูนย์เซซ่าลิฟวิ
ง และศ ูน ย์เคร ื
องสําอาง – ถนนสายรุ้ งเชจู 

ซุปเปอ ร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน - LOTTE DUTY FREE  - ช้อปปิ�งในดาวน์ทาวน์ 



 

พาท่านไปถ่ายร ูปกับความสดใสของถนนสายรุ้ งบนเกาะเชจ ู เป็นถนนเลียบชายทะเลด้านเหนือ
ของเกาะ เป็นไอเดียศิลปะที&ดีมากๆ เพราะมีการทาสีบนแท่งหินที&เอาไว้กั ,นชายทะเลแบบสลับสีแนว
สายรุ้ง ยาวตลอดเส้นทาง ทําให้เกิดสีสันที&ดึงดูดให้ใครๆที&ผ่านไปมาตรงนี ,อดไม่ได้ ที&จะแวะลงมา
ถ่ายรูปสร้างสีสัน ไม่ว่าจะเป็นแอคชั&นทา่งนั&ง ท่าเดิน หรือครีเอทแอคชั&นสนุกๆได้มากมาย 

 

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูขึ ,นชื&อของประเทศเกาหลีใต้ บิบิมบับ หรือข้าวยําเกาหลี เป็นเมนู ข้าว
ยําเกาหลี ที&โปะ topping ด้วยเครื&องมากมายเช่น ถั&วงอกผัด ผักโขมนํ ,ามันงา เหด็หอมผัด แตงกวา 
หรือเนื ,อหมู/ไข่ ส่วนประกอบคล้าย banchan (เครื&องเคียงเกาหลี) หรือไส้ที&ห่อนําไปทํา Kimbap ซึ&งไส้
ส่วนใหญ่ปรุงจนสุกแล้ว ราดด้วยซอสโคชูจัง คลุกกับข้าวร้อนๆ อาหารเกาหลีที&อร่อยมากอีกอย่างนึง 

 

จากน ั �นพาท่าน เดนิทางสู่ Supermarket หรือที&นักท่องเที&ยวเรียกกันว่า "ร้านละลายเงินวอน" ที&นี&มี
ขนม ของฝาก ของพื ,นเมืองเกาหลีที&ขึ ,นชื&อ ใครๆมาต้องมีติดไม้ติดมือกลับไป อาทิเช่น ขนมชื&อดังตา่งๆ 
ช้อคโกแลตหลายหลายรสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น 
กระทะ ตะเกียบ ถ้วยข้าว ซอสปรุงรส วุ้นเส้น รวมถึงของฝากของที&ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื ,อมากมาย 
เหมือนเอาเงินวอนมากละลายกันอย่างเพลิดเพลินและไม่ต้องกลัวว่าจะใส่กระเป๋าไม่พอ เพราะที&นี&
พร้อมบริการบรรจุกล่องตามเงื&อนไขของร้านด้วย 

 

 

พาท่านช้อปปี�งสิน ค้าปลอดภาษีLOTTE DUTY FREE  เครื&องสําอางค์เกาหลีและต่างประเทศ 
สินค้าแบรนด์เนม ราคาถูกมาก 

 

 

จากนั �นพาท ุกท่าน เดนิทางสู่DOWN TOWN SHOPPING CENTERแหล่งช้อปปิ,งในตัวเมืองแห่ง
เกาะเชจู มีโซนใต้ดิน และโซนวอคกิ ,งสตรีท ซึ&งถือว่าเป็นแหล่งรวมสินค้ายอดฮติ ติดเทรนด์ ไม่ว่าจะ
เป็นแบรนด์ท้องถิ&นเกาหลี แบรนด์สปอร์ตกีฬาดังๆ ทั ,งแฟชั&นเสื ,อผ้า หมวก กระเป๋า รองเท้า 
เครื&องสําอางค์ และยังมีสตรีทฟู้ด ขนม คาเฟ่ต่างๆอีกด้วย 

 

ab.de - aa.ee น .ถึงเวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าคอยดแูลขั ,นตอนการเชคอิน 

ตัgวเครื&องบิน และอํานวยความสะดวก เพื&อส่งทุกท่านกลับด้วยความสวัสดิภาพ และความประทับใจ 

 



***ราคาโปรโมชั
นม ีจํานวนจํากัด เปลี
ยนแปลงตลอดเวลา  
เช ็คราคากับเจ้าหน้าท ี
เท่าน ั �น*** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ JEJU GOLD  PACKAGE AUTUMN 

พีเรียตเดินทาง 
ราคาโปรโมชั �น 
(จาํนวนจาํกดั) 

ราคาปกติ พกัเดี�ยวเพิ�ม 

ตุลาคม : 1-4 ,2-5 , 3-6 ,8-11 ,9-12 , 29-1 พ.ย , 30-2พ.ย. , 31-3พ.ย. 
พฤศจิกายน :5-8 , 6-9 ,7-10 ,12-15 ,13-16 ,14-17 ,19-22 ,20-23 , 

21-24 ,26-29 ,27-30 , 28-1ธ.ค. 
ธันวาคม :5-8 ,10-13 ,11-14 ,12-15 

19,999.- 24,999.- 

4,000 

ตุลาคม : 4-7 ,7-10 ,10-13 ,15-18 ,16-19 ,17-20 ,23-26 ,24-27 
พฤศจิกายน :1-4 , 4-7 , 8-11 , 11-14 , 15-18 , 18-21 , 22-25 ,25-28 

29-2ธ.ค. 
ธันวาคม :4-7 , 6-9 , 13-16  

21,999.- 26,999.- 

ตุลาคม : 5-8 ,6-9 ,14-17 ,18-21 ,22-25 ,25-28 ,28-31 
พฤศจิกายน :2-5 , 3-6 , 9-12 , 10-13 ,16-19 ,17-20 ,23-26 , 24-27  
ธันวาคม : 9-12 ,14-17 , 15-18 

23,999.- 28,999.- 

ตุลาคม : 11-14 ,13-16,19-22, 21-24 ,26-29, 27-30 
พฤศจิกายน : 30-3ธ.ค. 
ธันวาคม : 3-6 ,7-10 

25,999.- 30,999.- 

ตุลาคม : 12-15 ,20-23 
ธันวาคม : 2-5 ,8-11 

29,999.- 34,999.- 

ธันวาคม : 1-4 31,999.- 36,999.- 

ทารก ( ไม่เกิน 8 ปี) = 5,000.-      จอยกรุ๊ป (ไม่ใช้ตั ?วเครื�อง) =A,000.- 



ข้อก ําหนดและเงื
อนไข  

1. การสํารองที
น ั
 ง 

� ชําระเงินค่าทวัร์หลังได้รับ Invoice เท่านั ,น ต้องชําระตามยอดเงินและวันเวลาที&กําหนดใน Invoice หากไม่มีการชําระเวลาที&กําหนด การจอง
จะถูกยกเลิกอัติโนมัติ การจองใหม่จะไม่สามารถใช้ข้อมูลการจองเดิมได้ ทั ,งจํานวนที&นั&งและราคา 

� กรณีมัดจําใช้สําหรับเลือกราคาปกติเท่านั ,น ชําระมัดจําขั ,นตํ&าที&นั&งละ 5,000 บาท และชําระส่วนที&เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรือ
ตามวัน/เวลาที&ระบุใน Invoice 

� กรณีราคาโปรโมชั&นพิเศษ/เทศกาล/วันหยุดยาว ต้องชําระเต็มจํานวนเท่านั ,น และไม่สามารถแก้ไข/เปลี&ยนแปลง/ยกเลิกได้ทุกกรณีกรณี
กรุ๊ปเหมา/กรุ๊ปส่วนตัว ไม่สามารถใช้ราคาโปรโมชั&นได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที&โดยตรง 

� หากไม่ชําระส่วนที&เหลือตามกําหนด ที&นั&งจะถูกยกเลิก และไม่สามารถขอรีฟันเงินมัดจําคืนได้ทุกกรณี 

� หลังจากชําระเงินแล้ว ทา่นต้องกรอกข้อมูลผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตด้วยตนเองให้ถูกต้อง หากระบบออกตัgวแล้ว 
การแก้ไข/เปลี&ยนแปลง ท่านต้องชําระค่าใช้จา่ย/ค่าปรับเองตามจริง 

� หากไม่ได้รับอนุมัต K-ETA / VISA ไม่สามารถยกเลิกหรือรีฟันได้ทุกกรณี 

� การเดินทางเข้าเกาหลี หากไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่สามารถรีฟันได้ทุกกรณี 

� ราคานี ,สําหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั ,น หากเป็นพาสปอร์ตต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ&ม 3,000 บาท และต้องทําตามเงื&อนไขการเข้าประเทศเกาหลี
ใต้ 

2. การยกเลิกการ เดินทาง 

� ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดที&ชําระแล้ว 

� ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดที&ชําระแล้ว 

� ยกเลิกการจองน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้ 

� ยกเลิกจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้ แต่หักค่าใช้จา่ยตามจริง 

� ราคาโปรโมช ั
น/แคมเปญ/อ ีเ ว้นท์ต่างๆ  ไม่สามารถยกเลิก/Refund ได้ท ุกกรณี 

� ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลี&ยนชื&อ/Refund ได้ทุกกรณี 

ราคานี �ร วม 

� ค่าตัgวเครื&องบิน ตามที&ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ 

� ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที&มี 

� ค่าอาหารทุกมื ,อ ตามที&ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที&ต่างๆ  ตามรายการ 

� ค่าที&พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3ท่าน) *พักเดี&ยวต้องชําระ Single Charge* 

� ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที&ยวตามรายการ / ค่านํ ,าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.  

� ค่าผู้นําทัวร์/ผู้ชํานาญเส้นทาง นําทา่นท่องเที&ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ$ไม่มีหัวหน้าทัวร์บินไป-กลับพร้อมคณะ) 



� ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื&อนไขตามกรมธรรม์) 

ราคานี �ไม่รวม 

� ค่าบริการ (Service Charge) 1,200 บาท  

� ค่าลงทะเบียน K-ETA / Visa  

� ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผู้เดินทางต้องยื&นด้วยตนเองเท่านั ,น) 

� ค่านํ ,าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที&เกินจากสายการบินกําหนด (15-20กก) 

� ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ คา่ทําหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื&องดื&มนอกเหนือรายการทัวร์ 

� ค่ารถ ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที&กําหนดเทา่นั ,น หากขึ ,นไม่ทันต้องรับผิดชอบค่าเดินทางตามคณะด้วยตนเอง) 

� ค่าอาหารตามหลักศาสนาที&นอกเหนือรายการทัวร์ (ลูกค้าต้องเตรียมมาเอง) 

� ค่าภาษีมูลค่าเพิ&ม 7% และภาษีหัก ณ ที&จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

� ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

� ค่าตรวจโควิดทุกที& หากมีท่านชําระเอง 

3. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

ด่านตรวจคนเข้าเมือง อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั ,งขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี 
ไม่สามารถเรียกร้องใดๆจากบริษัท และไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี 

เพื&อเป็นการคัดกรองตามคําขอความร่วมมือจากแลนด์เกาหลี ที&ถูกตักเตือนจากกองตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้เรื&องผู้แอบแฝงมาเป็น
นักท่องเที&ยว แต่ได้หลบหนีไปด้วยจุดประสงค์อื&น เช่นไปทํางาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุ่มตรวจและเก็บเงินประกันการเดินทางว่าผู้
เดินทางต้องไปท่องเที&ยวพร้อมคณะและเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมคณะเท่านั ,น เป็นจํานวนเงิน 10,000 บาท หรือ 400,000 วอน หากผู้

เดินทางไป-กลับถูกต้องตามเงื&อนไข จะได้รับเงินประกันคืนเต็มจํานวนทันที แต่หากผู้เดินทางผิดต่อเงื&อนไข หรือไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืง ทั ,ง
ไทย-เกาหลี จะถูกริบเงินประกันเต็มจํานวนเพื&อนํามาชําระคา่ปรับ ค่าใช้จ่ายที&เกิดขึ ,น ดังนั ,นไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ทุกกรณี 

หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอํานาจใดๆ หรือส่วนเกี&ยวข้องใดๆ ผู้เดินทางต้องจัดการเอกสารส่วนตัว เที&ยวบิน 
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที&เกิดขึ ,นเองทั ,งหมด 

4. หมายเหตุ 

กรุณาอ่านและทําความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนทําการจองทกุครั ,ง 

1.หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทําให้ไม่สามารถเดินทางได้ อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทและไม่สามารถ Refund ค่าทัวร์ได้) 

2.กรณีผู้เดินทางเป็นทารก จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันเดินทางกลับประเทศไทย 

3.กรณีหนังสือเดินทางชํารุด/ข้อมูลK-ETAผิด หรือมีเหตุให้ทางแอร์ไลน์ระงับการเดินทาง ไม่สามารถเรียกร้องใดๆหรือ refund ค่าทัวร์ได้ 

4.การเดินทางต้องมีผู้เดินทาง ขั ,นตํ&า 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) หากจํานวนไม่ครบจะถูกยกเลิก และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน สามารถ Refund 
เฉพาะค่าทัวร์ได้เต็มจํานวน  



5.บริษัทมีสิทธิ$ในการ ปรับเปลี&ยนเที&ยวบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม ยานพาหนะ และรายการท่องเที&ยว ได้ตามความเหมาะสม โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

6.บริษัทขอสงวนสิทธิ$ในการเปลี&ยนแปลงเที&ยวบินทั ,งไปและกลับ สลับโปรแกรม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ,งสิ ,น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที&ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ,อ เพราะ
ค่าใช้จา่ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จา่ยให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว 

8.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ,งสิ ,น หากเกิดสิ&งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที&เกิดจาก ความประมาทของตัว
นักท่องเที&ยวเอง 

9.ตัgวเครื&องบินเป็นตัgวราคาพเิศษ กรณีที&ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะทั ,งขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจากเหตใุดๆ ไม่สามารถเปลี&ยนแปลงวัน/ชื&อ หรือยกเลิก
คืนเงินได้ 

10.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ,งสิ ,นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ 
และโรคระบาด หรือกรณีที&ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที&ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที&กรมแรงงานทั ,งจากไทยและ
ต่างประเทศซึ&งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

11.ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถนํามาเรียกร้องคืนได้ทุกกรณี 

12.ขอสงวนสิทธิ$ห้องพักสําหรับผู้ที&ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือให้ผู้อื&นใช้สิทธิ$แทนได้ทุกกรณี 

13.ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ&งบริษัทไม่สามารถการันตี ทําได้เพียงรีเควสให้ได้เท่านั ,น ทั ,งนี ,ขึ ,นอยู่กับทางโรงแรม
เป็นผู้จัดการให้ 

14.มัคคุเทศก์ พนักงาน หัวหน้าทัวร์ ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัททั ,งสิ ,น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับ
เท่านั ,น 

15.ทางคณะทัวร์ไม่มีอํานาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื&องลงประมาณ 
1 ชั&วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธิ$ในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าช้าในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ต้องรับผิดชอบการเดินทาง
ตามมารวมกับคณะด้วยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือรีฟันค่าทัวร์/ค่าอาหารที&ไม่ได้เข้าร่วมกับทางทัวร์ทุกกรณี 

16.หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัวร์ท่องเที&ยว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทต่อวัน เพื&อรักษาตัgวขากลับ มิเช่นนั ,น
ถือว่าท่านสละสิทธิ$ยกเลิกการเดินทางทันที และไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลัง 

17.ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ไม่เข้าร้านค้าตามที&โปรแกรมกําหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพื&อความเป็นระบบ และ
ถูกต้องตามเงื&อนไขท่องเที&ยวที&ท่านได้ซื ,อมา 

เม ื
อท่านตกลงจองชําระเงินไม่ว่าท ั �งหมดหรือบางส่วน ทางบร ิษัทฯจะถือว่าท่านได้ยินยอม  

และยอมรับในข้อกําหนด เงื
อนไข และข้อตกลงต่างๆ  ท ี
ได้ระบ ุไว้แ ล้วทั �งหมด 

 


