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โปรแกรมการเดินทาง 

ไร่ชาเขียวโอซุลลอ็ค – แหลมซงอคัซาน - แหลมหวัมงักร ยงมอรี - วดัซนับงั โพมุนซา 
ศูนยน์ ้ามนัสนเขม็แดง - นัง่รถไฟเท่ียว ECOLAND --หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอึบ  - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง – แหลมซอพจีโกจี 

วดัชอนวงัซา - ศูนยแ์สดงชุดเคร่ืองนอนSESA LIVING - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน – ชายหาดอีโฮเทอ ู
ร้านคา้ปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงในดาวน์ทาวน ์

 
 

 
จุดนดัพบแรกสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินนานาชาติประจ าประเทศไทย  
เวลานดัหมาย : 23:30 เที่ยวบิน : 7C2244 
เที่ยวบินออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  
เวลา : 02.25-09.55 เท่ียวบิน : 7C2244 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6ชัว่โมง 
 

 
 

พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจูอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต หลงัจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าท่ี
สายพาน ออกมาพบกบัผูน้ าทวัร์เพื่อท าการยืนยนัตวัตนการเขา้ร่วมทวัร์ และเตรียมตวับริเวณจุดนัดพบเพื่อออก
เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกนั 
 
 
พาท่านรับประทานเมนูขึ้นช่ือประจ าเกาะเชจู Jeon Bok Juk หรือโจ๊กหอยเป๋าฮ้ือ (ม้ือท่ี 1) ท่ีโด่งดงัแบบใครท่ีมา
เท่ียวเชจูตอ้งลองมาล้ิมรสให้ได ้และท่ีส าคญันอกจากความอร่อยของตวัขา้วโจ๊กท่ีถูกปรุงเป็นพิเศษแลว้ ยงัมีหอย
เป๋าฮ้ือจากทอ้งทะเลเกาะเชจู มาเป็นช้ินพอดีค าแบบน่ารับประทานมากๆ เมนูน้ีบอกเลยว่านอกจากอร่อยแลว้ยงัได้
ประโยชน์ เพ่ิมก าลงัวงัชาอีกดว้ย 
 

พาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค ขึ้นช่ือท่ีสุดแห่งเกาะเชจู O'Sulloc ซ่ึงจะแบ่งเป็นโซนไร่ชากลางแจง้ และ
โซนพิพิธภณัฑท่ี์มีการจดัแสดงเร่ืองราวของชา ร้านคาเฟ่ และร้านขายของฝาก ซ่ึงท่านสามารถเยี่ยมชมไดทุ้กๆโซน 
เกาะเชจูเป็นดินแดนท่ีไดรั้บของขวญัจากธรรมชาติ ปลูกชาเขียวไดคุ้ณภาพสูง ผสมผสานกบันวตักรรมสมัยใหม่ จน
ท าให้ชาท่ีน่ีส่งออกไปขายทัว่โลก นกัท่องเท่ียวทั้งเกาหลีและต่างชาติมกัมีจุดมุ่งหมายท่ีจะมาล้ิมรสความอร่อยของ
ชาท่ีมีรสชาติเป็นเอกลกัษณ์ถึงแหล่งผลิต โดยเฉพาะไอศรีมชาเขียว เค้กโรล เคร่ืองด่ืมชาเขียวทั้งร้อนและเยน็ 
รับประกนัความฟินไปตามๆกนั ส่วนใครท่ีเน้นการชมวิวถ่ายรูป สวยทุกมุมจนกดชตัเตอร์รัวๆแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น
โซนไร่ชา หรือขึ้นไปจุดชมวิวดา้นบนสุดของพิพิธภณัฑ ์ก็จะเห็นความย่ิงใหญ่อลงัการของไร่ชาท่ีน่ี 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      ไร่ชาเขียวโอซุลลอ็ค – แหลมซงอคัซาน - แหลมหวัมงักร ยงมอรี - วดัซนับงั โพมุนซา 
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พาท่านเดินทางสู่ ซองอัคซาน(SONG AK SAN) หรือท่ีเรียกกนัว่า “แหลมซองอคัซาน” เป็นภูเขามีแหลมทอดยาวออกสู่
ทอ้งทะเล พร้อมประวิติศาสตร์เก่ียวกบัสงครามในสมยัอดีต ท่ีมีการให้ชาวบา้นเกาะเชจูมาเจาะอุโมงคเ์พื่อเก็บยทุโธปกรณ์
ต่างๆ ปัจจุบนัยงัเป็นอุโมงคบ์า้ง บางอนัก็ถล่มลงมาแลว้ แต่ดว้ยความสวยงามของบริเวณน้ี จึงถูกเลือกให้เป็นฉากถ่ายท าซี
รียสุ์ดฮิตท่ีดงัทัว่โลก “แดจงักึม” นัน่เอง เม่ือมาเท่ียวท่ีน่ีแนะน าให้ลงไปถ่ายรูปบริเวณท่าเรือท่ีมีหินรูปทรงแปลกตา และ
ชายหาดหินทรายท่ีมีสีด าสนิท จนหลายคนเรียกทะเลบริเวณน้ีว่า ทะเลสีด า และท่ีพลาดไม่ไดต้อ้งไปอุดหนุน อาหารทะเล
ท่ีงมขึ้นมาสดๆ อาทิ หอยเป๋าฮ้ือ ปลิงทะเล โดยชาวบา้นกลุ่มหญิงประดาน ้ า หรือ แฮนยอ ถาัโชคดีก็อาจจะไดเ้ห็นการด า
ทะเลของป้าๆบริเวณนั้นดว้ย 
พาท่านเท่ียวชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ แหลมหัวมังกร ยงมอรี  ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเกาะเชจู ก็คือแหลมโขด
หินท่ีมีลวดลายเป็นแนวยาวสลบัซับซ้อนกนั แบบสวยงาม ไม่เหมือนใคร และท่ีแห่งน้ีตามจินตนาการของคนสมยัก่อน
มองว่ามีความเหมือนกบัมงักรท่ีก าลงัจะกระโจนลงน ้ าทะเล จึงตั้งช่ือว่า "ยงมอรี" ท่ีแปลว่าหัวมงักรนัน่เอง และนอกจาก
ท่านจะได้ชมความสวยของโขดหินแล้ว ย ังมีพิพิธภัณฑ์เรือท่ีบอกเล่าเ ร่ืองราวของ Hendrick Hamel เป็นชาว 
Netherlands ท่ีมาติดอยูเ่กาะเชจู เม่ือไดก้ลบัไป จึงไดเ้ขียนหนงัสือบนัทึกความประทบัใจท่ีมีของเกาะเชจูนัน่เอง 

จากนั้นพาท่านแวะเย่ียมชม และนมสัการพระใหญ่ ณ วัดซันบังโพมุนซา วดัแห่งน้ีตั้งอยูบ่นเขาซันบงัหนัหน้าออกสู่ทะเล 
ภายในวดัประดิษฐานพระพุทธรูปองคใ์หญ่สีทองถือถว้ยโอสถ ผูค้นนิยมมาขอพรเร่ืองของสุขภาพ และความร ่ ารวยเงิน
ทอง โดยนิยมท าบุญดว้ยการถวายขา้วสาร เทียน พร้อมทั้งการหมุนระฆงัทองค ารอบฐานองคพ์ระเพ่ือความเป็นศิริมงคลอีก
ดว้ย ซ่ึงมีความศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีเล่ือมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจูมายาวนาน นอกจากนั้นรูปป้ันพระแม่กวนอิมซ่ึงหัน
หน้าออกสู่ทะเล ยงัเป็นอีกหน่ึงศรัทธาของผูท่ี้นบัถือ นิยมน าน ้ าบริสุทธ์มาถวาย เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต ไม่ใช่แค่
ชาวพุทธเท่านั้นท่ีนิยมมาเย่ียมชมท่ีวดัแห่งน้ี เพราะความสงบ และวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม มองเห็นทอ้งทะเลแบบพาโนราม่า 

จึงกลายเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีตอ้งมาเยือนสักคร้ังเม่ือมาเท่ียวเกาะเชจู 
พร้อมเสริฟดว้ยเมนู เทจี ยงันยอม คลับ้ี (ม้ือท่ี 2) อาหารเกาหลีแบบป้ิงยา่งท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการน าเน้ือหมูส่วนซ่ีโครง
มาหมกักบัเคร่ืองปรุงจนเน้ือนุ่ม เสิร์ฟให้ท่านไดย้า่งสดๆ ร้อนๆ ร่วมรับประทานดว้ยกนั วิธีการทานให้ไดอ้รรสรส ตอ้งตดัหมู
เป็นช้ินๆ น าผกัสด กระเทียม กิมจิ และเคร่ืองเคียงต่างๆ มาห่อรวมกนั รับประทานค าโตๆแบบสไตลค์นเกาหลี หรือทาน
กบัขา้วสวยร้อนๆท่ีเรามีเสิรฟใหไ้ม่อั้นก็ไดเ้ช่นกนั 
 
 

ที่พกั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทียบเท่า 
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รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมท่ีพกั (ม้ือท่ี 3) เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบบัเกาหลี ให้ท่านเลือกรับประทานในห้องอาหารท่ีสะอาด 
บรรยากาศดี พร้อมออกเดินทางท่องเท่ียวต่อ 

จากนั้นพาท่านไปรู้จกักบั สมุนไพรท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีใต ้Red Pine Oil หรือ น ้ามันสนเข็มแดง ตามต าหรับยา
โบราณสมยัราชวงศโ์ชซอน ท่ีถูกบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ปัจจุบนัไดน้ ามาสกดัดว้ยวิธีท่ีทนัสมยัดึงสรรพคุณท่ีดีท่ีสุด
ออกมาในรูปแบบท่ีทานไดง้่าย และบ ารุงสุขภาพไดดี้ท่ีสุด น ้ ามนัสนเข็มแดงมีสรรพคุณช่วยในการท าความสะอาดระบบ
หลอดเลือด เคลียร์หลอดเลือดท่ีอุดตนั ลดคลอเลสเตอรอล ความดนั เบาหวาน ป้องกนัเส้นเลือด ตีบ แตก ตนั อีกทั้งยงัช่วยให้
การผอ่นคลาย หลบัสนิทมากขึ้น ผิวพรรณดูมีสุขภาพดี รับประทานเป็นประจ า ร่างกายแขง็แรงขึ้นตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาท่านนั่งรถไฟ ECOLAND เที่ยวชมธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธ์ิ และร่วมกิจกรรมตามสถานีต่างๆ ดา้นในถูกสร้างอยู่ท่ามกลางผืน
ป่าขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็นหลายหลากโซน ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาป ท่ีสามารถเดินชมวิวบนสะพานไม ้แต่ละฤดูจะมีดอกไม ้และพนัธ์ุ
ไมต้่างๆออกสลบักนัให้ท่านไดม้าเชคอินกนัไดต้ลอดทั้งปีเลย เดือนธ.ค. - ม.ค. ฤดูหนาวจดั หิมะตก และดอกคามิลเลียบาน เดือนก.พ.-
เม.ย ทุ่งดอกยูแชกต และมีซากุระบานตอนปลายเดือนมีนา เดือนพ.ค-ก.ค. ชมทิวลิป ดอกไฮเดรนเยีย และลาเวนเดอร์ เดือนส.ค.-ก.ย. 
ดอก Sunpatein บาน ทุ่งหญา้เขียวชอุ่ม เดือนต.ค.-พ.ย. ทุ่งหญา้สีชมพูพิงคม์ูลล่ี และดอกหญา้ออกแซ 

พาท่านรับประทานเมนูทอ้งถ่ินประจ าเกาะเชจู ชอ้ป-จกั-ปยอ-กุก คือตม้ซุปซ่ีโครงหมู (ม้ือท่ี4)สมยัก่อนเกาะเชจูเล้ียงหมู
แทบจะทุกครัวเรือน ซ่ีโครงของหมูจะถูกน ามาท าซุป ดว้ยน า้้ซุปท่ีไม่เหมือนใคร เพราะจะเป็นซุปขน้เหนียวเลก็นอ้ย 
เพราะสูตรเฉพาะท่ีจะใส่ขา้วเมมิลลงไปดว้ย จึงมีรสชาติท่ีเขม้ขน้ เน้ือหมูจะนุ่ม ร่อนจากกระดูก ละมุนมากๆ เสริฟท่าน
พร้อมขา้วสวย และเคร่ืองเคียงตามฤดูกาล 
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง      ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง - นัง่รถไฟเท่ียว ECOLAND -หมูบ่้านวฒันธรรมซองอึบ  -  
     ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง – แหลมซอพจีโกจ ี
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จากนั้นพาท่านเย่ียมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) เป็นหมู่บา้นโบราณ
อายุมากกว่า 300 ปี ท่ียงัมีผูค้นอาศยัอยู่จริง เม่ือไปถึงจะมีชาวบา้นมาตอ้นรับและพาเราเดินชมวิถีชีวิตต่างๆ 
ในหมู่บา้น พร้อมถ่ายทอดเร่ืองราวของคนท่ีน่ีให้ฟังแบบสนุกสนาน เราจะไดรู้้จกัรูปป้ันเทพพระเจา้ ทอลฮา
รุบงั ท่ีมีอยู่ทัว่เกาะ บา้นท่ีสร้างจากกอ้นหินทั้งหลงั แหล่งน ้ าจืดท่ีหายากมาก อาชีพหลกัของชาวเกาะ ความ
ไม่เท่าเทียมของหญิงชายในอดีต สัตวเ์ล้ียงประจ าเกาะ ไหหรือโอ่งโบราณท่ีไดมี้ไวห้มกักิมจิ เหมือนท่ีอ่ืนๆ 
และท่ีพลาดไม่ไดสิ้นคา้ Otop ของหมู่บา้นท่ีมีมาชา้นาน เป็นท่ีเล่ืองช่ือว่ามาเกาะเชจูตอ้งมาชิม และชอ้ปสัก
คร้ัง นัน่ก็คือผลิตภณัฑ์แคลเซียมธรรมชาติจากกระดูกมา้ และน ้ าหมกัเบอร์ร่ีป่า แบล็คราสเบอร่ี หรือท่ีเรีย
กนัว่า Omija (โอมิจา) ถา้ไดด่ื้มจะสดช่ืนมากๆ 

           จากนั้น น าท่านชม ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรือท่ีถูกขนาน
นามว่า “Sunrise Peak” มีอายุกว่า 5000 ปี ท่ีน่ีเป็นจุดชมพระอาทิตยข์ึ้นท่ีสวยท่ีสุด จึงเป็นสถานท่ีโด่งดงัท่ี
ผูค้นมาขอพรและชมพระอาทิตยข์ึ้น ป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสัมผสั จึงถูกยกยอ่ง
ให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาติ ภูเขาไฟลูกน้ีสงบลงเป็นท่ีเรียบร้อย แต่ทิ้งความสมบูรณ์และ
สวยงามเอาไว ้โดยรูปทรงท่ีกลมขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ 600 เมตร มีรอยหยกัมองแล้ว
ลกัษณะเหมือนทรงมงกุฏเลย และเป็นการเช่ือมโยงกบัเกาะเชจูแบบธรรมชาติ ดว้ยธารลาวา ปัจจุบนัจึง
สามารถไปเท่ียวจุดน้ีดว้ยรถยนต์ และใครท่ีอยากไดบ้รรยากาศปากปล่องภูเขาไฟ พร้อมชมวิวทิวทศัน์ท่ี
สวยงาม ตอ้งเอาชนะใจตวัเองดว้ยการเดินขึ้นไปพิชิตถึงยอดปากปล่อง ความสูงจากระดบัน ้าทะเล 182 เมตร

เท่านั้น 
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่แหลมซอฟจีโกจี หน่ึงสถานท่ีเที่ยวยอดฮิตบนเกาะเชจู ท่ีมีความสวยงามจนเป็นจุด
ท่ีซีรียเ์กาหลีนิยมมาถ่ายท ามากท่ีสุด กิจกรรมน่าสนใจของจุดน้ีมีเยอะมาก เช่นการเดินไปเย่ียมชมปลายสุด
ของแหลมท่ีจะมีประภาคารสีขาวตั้งเด่นสวยงาม มีโขดหินคู่ท่ีเรียกกนัว่า หินตาหินยาย ระว่างทางก็จะมีบา้น
หลงันึงท่ีสมยัอดีตเคยเป็ยโบสถเ์ก่า ปัจจุบนัถูกปรับเปล่ียนเป็นความน่ารักให้ผูค้นมาถ่ายรูปกนั เส้นทางเดิน
โคง้ซ้ายโคง้ขวา สวยงามมาก และอีกกิจกรรมเด็ดคือตอ้งมาชิมปลาหมึกสดท่ีชาวบา้นเอาไปตากลมจนแห้ง 
และน ามาย่างบนหินภูเขาไฟนัน่เอง กล่ินจะหอม และรสชาติหวาน อร่อย สดมากๆ ถือเป็นของกินท่ีมาแลว้
ไม่กินถือว่าไม่ถึงเลยทีเดียว 
พาท่านล้ิมรสเมนูพิเศษ ซุปไก่ทะเลสวรรค ์(ม้ือท่ี 5) ท่ีผสมผสานความเป็นทอ้งทะเลของเกาะเชจู เขา้กบั
เร่ืองสุขภาพท่ีแข็งแรงนั่นก็คือซุปไก่นั่นเอง เมนูน้ีจึงเปรียบดงัเมนูจากสวรรค์เลยทีเดียว ส่วนประกอบ
หลกัๆ จะเป็นไก่ท่ีตม้ดว้ยสมุนไพรจนเป่ือย และเพ่ิมซีฟู้ดตามฤดูกาลเขา้ไป ท าให้น ้ าซุปอร่อย หวาน กลม

กล่อมไม่เหมือนใคร เสิรฟท่านพร้อมขา้วสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคียงต่างๆ เช่นกิมจิ สาหร่าย หวัไชเทา้ 
ที่พกั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทียบเท่า 
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รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมท่ีพกั (ม้ือท่ี 6) เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบบัเกาหลี ให้ท่านเลือกรับประทานใน
ห้องอาหารท่ี สะอาด บรรยากาศดี พร้อมออกเดินทางท่องเท่ียวต่อ 
พาท่านเขา้ในชมวัดป่า "ชอนวังซา" เป็นวดัท่ีสวยงามท่ีอยู่กลางหุบเขา 99ยอด ของเทือกเขาฮลัลาซาน ซ่ึงสายมู
ตอ้งห้าม พลาดเพราะวดัแห่งน้ีตอ้งมาขอพรเร่ืองเงินทอง และความกา้วหน้าในเร่ืองหน้าท่ีการงาน วดัน้ีถูกขึ้น
ทะเบียนเเป็นวดัเก่าแก่และศกัด์ิสิทธ์ิมากแห่งนึงในเกาหลี อีกทั้งยงัมีตน้ก าเนิดน ้ าแร่ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคนสมยัก่อนใชดื้
มกินเพื่อเป็นสิริมงคลให้ตนเองอีกดว้ย 
พาท่านเขา้ชมและเลือกซ้ือชุดเคร่ืองนอนเพ่ือสุขภาพอนัดบัหน่ึงของประเทศเกาหลีใต ้Sesa Living ท่ีใชเ้ส้นใยใน
การถกัทอถึง 15400 เส้น กนัไรฝุ่ นได1้00% มีการใช้หยกในการท าเส้นใย จึงมีคุณสมบติัในเร่ืองของการบ าบดั
ขณะนอนหลบั ซ่ึงเน้ือผา้จะมีสัมผสัท่ีนุ่ม ล่ืน ไม่มีเสียงดงัเม่ือขยบัตวั และยงัปรับอุณหภูมิท่ีคงท่ีให้ร่างกายขณะ
นอนหลบัพกัผอ่นอีกดว้ย และโชวรู์มแห่งน้ีสามารถคืนภาษีให้กบันกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือท่ีนกัท่องเที่ยวเรียกกนัว่า "ร้านละลายเงินวอน" ท่ีน่ีมีขนม ของฝาก 
ของพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีขึ้นช่ือ ใครๆมาตอ้งมีติดไมติ้ดมือกลบัไป อาทิเช่น ขนมช่ือดงัต่างๆ ชอ้คโกแลตหลายหลาย
รสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใชใ้นครัวเรือน เช่น กระทะ ตะเกียบ ถว้ยขา้ว ซอสปรุง
รส วุน้เส้น รวมถึงของฝากของท่ีระลึกมีให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมาย เหมือนเอาเงินวอนมากละลายกันอย่าง
เพลิดเพลินและไม่ตอ้งกลวัว่าจะใส่กระเป๋าไม่พอ เพราะท่ีน่ีพร้อมบริการบรรจุกล่องตามเง่ือนไขของร้านดว้ย 
พาท่านรับประทานเมนู แม-อุน-ทแวจี-คลับ้ี-จิม หรือ ซีโครงหมูตุ๋นซอสแดง (ม้ือท่ี 7) เมนูน้ีถูกปากคนไทย
แน่นอน เพราะซอสแดงหรือน ้าซุปจะมีรสชาติท่ีเขม้ขน้ เผด็เล็กนอ้ย และซึมเขา้สู่เน้ือหมู ท่ีเป็นส่วนซ่ีโคง ท่ีตุ๋น

จนนุ่ม ละมุนล้ินมากๆ เสิรฟคู่กบัขา้วสวยร้อนๆ และเคร่ืองต่างๆ เช่น กิมจิ สาหร่าย หวัไชเทา้ หรือ ผกัตามฤดูกาล 
 

พาท่านท่องเท่ียวชายหาดขึ้นช่ือบนเกาะเชจู "อีโฮเทอู" นอกจากความสวยงามของทอ้งทะเล คาเฟ่น่ารักๆต่างๆแลว้ 
ยงัมีสัญลกัษณ์ท่ีมองลงมาจากเคร่ืองบินจะเห็นทนัทีท่ีถึงเกาะเชจู นัน่ก็คือประภาคารรูปมา้สีขาว และสีแดง มา้ถือ
ว่าเป็นสัตวป์ระจ าเกาะเชจู และใครๆท่ีมาเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปและเชคอินกนัท่ีน่ีเสมอ 
 

 

พาท่านชอ้ปป้ีงสินค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE เคร่ืองส าอางคเ์กาหลีและต่างประเทศ สินคา้แบรนดเ์นม ราคาถูก 
จากนั้น พาทุกท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปป้ิงในตัวเมืองแห่งเกาะเชจู มีโซนใตดิ้น และโซนวอคก้ิงสตรีท ซ่ึงถือว่าเป็นแหล่งรวมสินคา้ยอดฮิต  

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      วดัชอนวงัซา - ศนูยแ์สดงชุดเคร่ืองนอนSESA LIVING - ซุปเปอรม์ารเ์กต็ ละลายเงินวอน – 
                                                ชายหาดอีโฮเทอ ู- ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปป้ิงในดาวน์ทาวน์ 

 



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

ติดเทรนด ์ไม่ว่าจะเป็นแบรนดท์อ้งถ่ินเกาหลี แบรนดส์ปอร์ตกีฬาดงัๆ ทั้งแฟชัน่เส้ือผา้ หมวก กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอางค ์และยงัมี
สตรีทฟู้ด ขนม คาเฟ่ต่างๆอีกดว้ย  

ถึงเวลาอนัสมควร พาทุกท่านเดินทางกลบัประเทศไทย โดยมีเจา้หน้าคอยดูแลขั้นตอนการเชคอิน ตัว๋เคร่ืองบิน และอ านวยความสะดวก เพ่ือส่งทุกท่าน
กลบัดว้ยความสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 

21:45  - 01:25   น าท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี 7C2243 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 

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

 
 
 
 

 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 
ราคาโปรโมชัน่ 
(จ านวนจ ากดั) 

ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

สิงหาคม :  2-5 ,7-10, 8-11 12,900 15,900 

4,000.- 

สิงหาคม :  3-6 , 6-9 13,400 16,400 

สิงหาคม :  1-4,4-7 ,5-8 , 14-17, 15-18, 16-19, 21-24, 22-25, 23-26, 
28-31, 29-1ก.ย., 30-2 ก.ย. 
กันยายน : 4-7, 5-8, 6-9, 11-14, 12-15, 13-16, 18-21, 19-22, 20-23 

13,900 16,900 

สิงหาคม :  9-13 ,13-16 ,17-20 ,20-23 ,24-27 ,27-30 ,31-3 ก.ย. 

กันยายน : 3-6, 7-10, 10-13, 14-17 ,17-20 ,21-24 
14,400 17,400 

สิงหาคม :   12-15, 18-21, 19-22, 25-28, 26-29, 27-30 

กันยายน :  1-4, 2-5, 8-11, 9-12, 15-18, 16-19, 22-25, 23-26 
14,900 17,900 

สิงหาคม :  10-13 15,900 18,900 

สิงหาคม :  11-14 17,900 20,900 

ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 5,000.-      จอยกรุป๊ (ไม่ใช้ตัว๋เครื่อง) =6,000.- 
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เนื่องจากทางแลนดเ์กาหลี ไดร้บัแจง้เตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใต ้และจากสายการบิน เรื่องผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัท่องเที่ยว  
แต่ไปดว้ยวตัถปุระสงคอ์ื่น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้โปรแกรม JEJU ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นตอ้งเก็บคา่ประกนัเพื่อใหล้กูคา้ไป-กลบั 
พรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูคา้เป็นนกัท่องเที่ยวจรงิๆ เดินทางท่องเที่ยวพรอ้มกรุ๊ปและกลบัพรอ้มกรุ๊ป 

ตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนันีค้ืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใครข่อความรว่มมือจากลกูคา้ปฎิบตัติามเงื่อนไขดงักลา่ว 
 (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกุคา้ไม่ผ่านกองตรวจคนเขา้เมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ 

หากท่านถกูเจา้หนา้ที่ตม.เกาหลี กกัตวัไม่ใหเ้ดินทางเขา้ประเทศ ค่าใชจ้า่ยที่เกิดขึน้ในระหวา่งถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทยลกูคา้ 
จะตอ้งเป็นผูช้  าระเองทัง้หมด 

 
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไข 
1. การส ารองทีน่ั่ง 
• สามารถจองดว้ยตนเองผ่านระบบ โดยเลือกวนัเดินทาง จ านวนผูเ้ดินทาง ประเภทหอ้งพกัใหถ้กูตอ้ง 

• หลงัจากนัน้เจา้หนา้ที่จะส่ง Invoice ใหท้า่น หากไมม่ีการช าระตามดิวเดท การจองจะถกูยกเลิกอตัิโนมตัิ และเมื่อจองใหม่ไม่มีที่นั่ง หรือราคาปรบัขึน้  
จะไม่สามารถใชข้อ้มลูการจองเดมิได ้

• การมดัจ า ช าระที่นั่งละ 5,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั หรือตามดลีเดทของ Invoice 

• กรณีราคาโปรโมชั่นพิเศษ จองกอ่นเดินทางต ่ากวา่ 15 วนั ชว่งเทศกาล หยดุยาว ตอ้งช าระเต็มจ านวนเท่านัน้  
• ส าหรบักรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใชร้าคาโปรโมชั่นได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ที่ออกบคุกิง้ใหเ้ทา่นัน้ 

• หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือตามก าหนด ท่ีนั่งจะถกูยกเลิก และไม่สามารถขอรีฟันเงินมดัจ าคืนไดท้กุกรณี 

• หลงัจากช าระเงิน มดัจ า/ช าระเตม็จ านวน ท่านตอ้งกรอกขอ้มลูผูเ้ดินทางเป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอรต์ดว้ยตนเองใหถ้กูตอ้ง  
หากระบบออกตั๋วแลว้ การแกไ้ขจะมีคา่ใชจ้า่ยจากสายการบิน 

• การเดินทางเขา้เกาหลี หากไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ไม่สามารถรีฟันไดท้กุกรณี 

• ราคานีส้  าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ หากเป็นตา่งชาตมิีคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 3000 บาท และตอ้งท าตามเงื่อนไขการเขา้ประเทศเกาหลีใต ้

 

2. การยกเลกิการเดินทาง 
• ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้100% ของยอดที่ช าระแลว้ 

• ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้50% ของยอดที่ช าระแลว้ 

• ยกเลิกการจองนอ้ยกวา่ 15 วนั กอ่นวนัเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได ้

• ยกเลิกจากเหตสุดุวิสยั เช่น ภยัธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ต่หกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ ๆ 

• ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเวน้ทต์่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ไดท้กุกรณี 

• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปล่ียนชื่อ/Refund ไดท้กุกรณี 

 

ราคานีร้วม 

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบใุนรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ 

• ค่าภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่ม ี

• ค่าอาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ / ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

• ค่าที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวนคนืตามระบใุนโปรแกรม (หอ้งพกั2-3ท่าน) 
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• ค่าที่พกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3ท่าน) พกัเดีย่วจะมี Single Charge 

• ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ / ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก.  
• ค่าหวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัรไ์ม่บินขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
• ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคานีไ้ม่รวม 

 
• ค่าธรรมเนียมทิปคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 1,000 บาท หรอื 35,000 วอน ต่อทา่นตลอดทรปิ 

• ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว (ผูเ้ดินทางตอ้งยื่นดว้ยตนเองเท่านัน้) 
• ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกนิจากสายการบินก าหนด  
• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, คา่มินิบารโ์รงแรม, คา่ซกัรดี, คา่อาหารและเครื่องดืม่นอกเหนือรายการทวัร ์

• ค่ารถ คา่เดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่ก าหนดเท่านัน้ หากขึน้ไม่ทนัตอ้งรบัผิดชอบค่าเดินทางตามคณะดว้ยตนเอง) 
• ค่าอาหารตามหลกัศาสนาที่นอกเหนือรายการทวัร ์(ลกูคา้ตอ้งเตรยีมมาเอง) 
• ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 
• ค่าปรบั หรือค่าธรรมเนียมหากไมส่ามารถผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

• ค่าตรวจโควิดทกุที่ หากมีทา่นช าระเอง 

 
1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

• หากผูเ้ดินทางไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหลี ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี 

• เพื่อเป็นการคดักรองตามค าขอความรว่มมือจากแลนดเ์กาหลี ท่ีถกูตกัเตือนจากกองตรวจคนเขา้เมอืงเกาหลีใตเ้รื่องผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัท่องเที่ยว 
แต่ไดห้ลบหนีไปดว้ยจดุประสงคอ์ื่น เช่นไปท างาน แรงงานผิดกฏหมาย จงึจะมีการสุ่มตรวจและเกบ็เงินประกนัการเดินทางวา่ผูเ้ดินทางตอ้งไป
ท่องเที่ยวพรอ้มคณะและเดินทางกลบัประเทศไทยพรอ้มคณะเท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท หรือ 300,000 วอน หากผูเ้ดินทางไป-กลบัถกูตอ้ง
ตามเงื่อนไข จะไดร้บัเงินประกนัคืนเต็มจ านวนทนัที แต่หากผูเ้ดินทางผิดต่อเงื่อนไข หรือไม่ผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทย-เกาหลี จะถกูรบิเงิน
ประกนัเต็มจ านวน ไม่สามารถเรยีกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

• หากผูเ้ดินทางไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต ้บรษิัทไมม่ีอ  านาจใดๆ หรือส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ผูเ้ดินทางต้องจดัการเอกสารส่วนตวั เที่ยวบิน 
และค่าใชจ้า่ยตา่งๆที่เกดิขึน้เองทัง้หมด 

 

2. หมายเหต ุ
กรุณาอ่านและท าความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนท าการจองทุกคร้ัง 

1. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดินทางได ้ 

อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทและไม่สามารถ Refund ค่าทวัรไ์ด)้ 

2. การเดินทางตอ้งมีผูเ้ดินทาง ขัน้ต ่า 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) หากจ านวนไม่ครบจะถกูยกเลิก และแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 5 วนั  

สามารถ Refundไดเ้ตม็จ านวน ส าหรับกรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใช้ราคาโปรโมชั่นได้ ต้องให้เจ้าหน้าทีอ่อกบุคกิง้ให้เท่าน้ัน 

3. บรษิัทมีสิทธ์ิในการ ปรบัเปล่ียนเที่ยวบิน เสน้ทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว ไดต้ามความเหมาะสม  

โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
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4. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้  

เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอย่าง ทางบรษิัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอบุตัิเหตทุี่เกิดจาก ความประมาท 

ของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไม่วา่จากเหตใุดๆ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงวนั/ชื่อ  

หรือยกเลิกคืนเงินได ้

8. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล  

ภยัธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงาน 

ทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

9. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัท และการเปล่ียนแปลงจากเหตสุดุวิสยัดงัขอ้ดา้นบน ก็อยู่นอกเหนือ 

ความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ เช่นกนั ไม่สามารถน ามาเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

10. ขอสงวนสิทธ์ิหอ้งพกัส าหรบัผูท่ี้ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือใหผู้อ่ื้นใชสิ้ทธ์ิแทนไดท้กุกรณี 

11. หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึง่บรษิทัไม่สามารถการนัตี ท าไดเ้พียงรีเควสใหไ้ดเ้ท่านัน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 

ทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัการให ้

12. มคัคเุทศก ์พนกังาน หวัหนา้ทวัร ์ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษิัททัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ 

ก ากบัเท่านัน้ 

13. ทางคณะทวัรไ์ม่มีอ  านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมือง และทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเครื่องลง 

ประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไมม่าแสดงตนถือวา่สละสิทธ์ิในการรว่มเดินทาง หากท่านล่าชา้ในการผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง  

 ตอ้งรบัผิดชอบการเดินทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไมส่ามารถเรียกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรือรีฟันค่าทวัร/์คา่อาหารท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่ม 

 กบัทางทวัรท์กุกรณี 

14. หากท่านมีความประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์่องเที่ยว ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบั 5,000 บาทต่อวนั เพื่อรกัษาตั๋วขากลบั  

มิเช่นนัน้ถือว่าท่านสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางทนัที และไม่สามารถเรียกรอ้งคืนไดภ้ายหลงั 

15. ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามที่โปรแกรมก าหนด ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบัรา้นละ 3,000 บาท เพื่อความเป็นระบบ  

และถกูตอ้งตามเงื่อนไขท่องเที่ยวที่ท่านไดซ้ือ้มา 

 

เม่ือท่านตกลงจองช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยินยอม 

และยอมรับในข้อก าหนด เงือ่นไข และขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

 
 


