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รหัสโปรแกรม : 11150 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

JEJU SUPER SAVE WINTER 

ก าหนดการเดินทาง เดือนธันวาคม 2561 

โปรแกรมเดินทาง 

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค -  

ร้านน้ ามันสน  - - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – 

- ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร 

ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องส าอาง  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู 
  

   

 

23.00-23.30 น. คณะเดนิทางพร้อมกนัที ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ บริเวณชั้น 4 ช้ันผู้โดยสารขาออก 

เคานเ์ตอร์สายการบนิ EASTAR JET (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน .....  ใกล้

ประตูทางเข้าหมายเลข .....  โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวย

ความสะดวกในเร่ืองของเอกสาร 

 

 

 

 

วันแรกของการเดินทาง      สนามบินสวุรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้ 

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้น ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำก

สตัวไ์ม่ว่ำเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ให้น ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
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02.35-03.05 น.  ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบนิที่ ZE552 นับเปน็

สายการบนิน้องใหม่ภายใต้การจดทะเบียนประเทศเกาหลีใต้ทีเ่พิ่งเข้ามาบินในตลาดไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 เปน็สาย

การบินคุณภาพใช้เวลา 6 ปี ในการเติบโต มเีที่ยวบินทั้งในประเทศเกาหลีและต่างประเทศ ใช้เคร่ืองบินที่มีระบบเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม มกีารพัฒนาดา้นระยะทางการบนิ และประสิทธิภาพในการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงอย่างดีเยีย่ม 

   

 

 

 

09.30-10.30  น. เดนิทางถึงสนามบนินานาชาตเิชจู เปน็ท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของเกาหลีใต้ 

รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน และท่าอากาศยานกิมโป ก่อตั้ง เมือ่ปี พ.ศ. 2511 ผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและศุลกากร พาท่านเดินทางสู่  เกาะเชจ ูซึง่ได้รับการข้ึนทะเบียนมรดกโลก (กรุณาปรับเวลาของท่านให้

เร็วขึ้น 2 ช่ัวโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถ่ินของประเทศเกาหลี) 

 พาท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  เปน็ภูเขาที่สูงทีสุ่ดใน

ประเทศเกาหลีใต้ ประกอบด้วยภเูขาไฟทีด่ับไปนานแล้วซึง่เป็นต้นก าเนดิของ

เกาะส่วนใหญ่ในเชจู ภูเขาฮัลลาซานมีความสูง 1,950 เมตร และได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามล าดบัที ่

182 ของเกาหล ี และจัดตัง้เปน็อุทยานแห่งชาติต้ังแต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขาฮัล

ลาได้รับการข้ึนทะเบียนเปน็พื้นทีส่งวนเขตชีวมณฑล (UNESCO Biosphere 

Reserve) และเพียงอีกห้าปีต่อมาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติ (World Natural Heritage Site) ให้ท่านไดส้ัมผัสความงามของภูเขาฮัลลาซานที่มีหิมะปกคลุม สีขาว

ของหิมะปกคลุมอยู่นัน้ดูราวกับปุยเมฆ ที่ตัดกับสีน้ าเงินของท้องฟ้า  เหมาะส าหรับการถ่ายรูปเพื่อเกบ็ไว้เป็นที่

ระลึก 

วันที่สองของการเดินทาง    อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค 
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พร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนูข้ึนช่ือ จิมดัก ไก่อบซีอ๊ิว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญ่นี้

ประกอบไปด้วย ไก่ช้ินโต วุ้นเส้นเกาหลีนี้มีลักษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆท าจากมันฝร่ังท าให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผัด

คลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ  การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉับๆให้เป็นช้ินเล็ก

พอดีค า รับรองต้องติดใจ 

พาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ได้รับของขวัญจากธรรมชาติ ท าให้เป็นที่ปลูกชาเขียว

คุณภาพสูง ที่ส่งผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทั่วโลก เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติและวัฒนธรรมการชงชา   

อันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะส าหรับซื้อเป็น

ของฝาก มีคุกกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็นต้น ภายในยังมีคาเฟ่ที่จ าหน่ายชาเขียว

ทั้งร้อนและเย็น ไอศกรีม ชาเขียว และโรลชาเขียวที่คุณไม่ควรพลาด  ภายในยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึ่ง

นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ รวมทั้งถ่ายภาพที่ระลึกกับถ้วย

ชา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวที่นี่ 

 

 

 

 

พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล  เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของชาวเกาหลี  โดยการน าหมูสามช้ันไปย่างงบนแผ่น

โลหะที่ถูกเผาจนร้อน   ซัมกย็อบซัลจะเสิร์ฟพร้อมกับเคร่ืองเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมห่ันบางๆ 

พริกไทยป่น เกลือ และน้ ามันงา ถึงแม้ว่าซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือไม่ได้มีการหมัก

หรือมีส่วนผสมที่หลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว นับว่าพลาดไม่ได้เลย 

 จากนั้นพาทกุท่านเข้าพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า   

 

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิม

จ ิ     (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แต่

วันทีส่ามของการเดินทาง    ร้านน้ ามันสน   - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซอง

อึบ   
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จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตก

กันมากขึ้น 

จากนั้นพาท่านเดินทางต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ      

ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มี

สรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ าตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก 

ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและท าให้อายุยืนแบบ

ชาวเกาหลี ซึ่งก าลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก 

  

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วปากปล่อง

ภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดังที่ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ข้ึน เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่

สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายังสามารถดื่มด่ ากับท้องฟ้าและน้ าทะเลสีคราม ทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของ

ตัวเมืองเชจู  เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินข้ึนไปยังปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ระหว่างทางท่าน

สามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์และ

บรรยากาศที่แตกต่างกัน เมื่อข้ึนไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ และ

ทัศนียภาพที่สวยงามอย่างแน่นอน 

อาหารกลางวัน บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก"  เป็นการน าเนื้อหมูหมักกับเคร่ืองปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน าไปผัด

คลุกเคล้าพร้อมน้ าซุป นักท่องเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย  เมื่อสุกรับประทาน

กับ ผักสด กิมจิ เคร่ืองเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ เป็นอาหารพิเศษที่ขอแนะน า 

จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่

หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยังเป็นหมู่บ้านโบราณอายุ

มากกว่า 300 ปี ที่ยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์

ของการสร้างบ้านที่นี่คือจะใช้ดินเหนียว ผสมกับมูลม้า เป็น
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ตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมาเที่ยวเกาหลีใต้แล้วเคยเห็นไหต่างๆที่

อยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็นไหส าหรับท า "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แต่ส าหรับที่เกาะนี้นั้น ไหที่วางเรียงราย

กันอยู่ตามบ้านเรือนที่นี่จะเป็นไหส าหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอร์ร่ี ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดย

ชาวบ้านจะน าผลเบอร์ร่ีป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ าผ้ึง และหมักไว้สามปี ก่อนที่จะน ามารับประทานได้ รสชาติ

หวานอมเปร้ียว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้ในการรักษาคนป่วย  ปัจจุบันนี้กลายเป็นสินค้าที่ผู้มาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อ

กลับไปรับประทาน และซื้อเพื่อเป็นของฝาก 

อาหารเย็นพร้อมเสริฟทุกท่านด้วย เมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ 

โอเด้ง เบคอนหมูรวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน้ าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเร่ิม

รับประทาน ก็จะน าอุด้งลงต้มอีกคร้ัง จะทานพร้อมกับข้าวสวย หรืออุด้งก็ได้ เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็นรายการ

อาหารที่ขาดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี เพราะรสชาติของน้ าซุป ผักต่างๆในหม้อ ท าให้เป็นที่ช่ืนชอบของหลาย

ท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อย ก็สามารถขอน้ าจิ้มเกาหลี เติมเพิ่มรสชาติ 

จากนั้นพาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า   

 

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิม

จิ (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แต่จะ

ต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกัน

มากขึ้น 

จากนั้นพาทุกท่านชม  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินมังกร ที่มีลักษณะคล้าย

กับหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะเชจู ซึ่งถือกันว่า

ถ้าหากใครไม่ได้มาเยือน ยงดูอัมร็อค เพื่อมาดูโขดหินมังกร ถือว่ายังมา

ไม่ถึงเกาะเชจู โขดหินมังกรแห่งนี้เกิดข้ึนจากการกัดกร่อนของคลื่นลม

ทะเล ท าให้มีรูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร ก าลังอ้าปากส่งเสียงร้อง

ค ารามและพยายามที่จะผุดข้ึนจากท้องทะเล เพื่อข้ึนสู่ท้องฟ้า เป็น

ประติมากรรมที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานที่แห่งนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเกาหลีเป็นอย่างมาก 

วันที่สี่ของการเดนิทาง    ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - 

ศูนย์เคร่ืองส าอาง  -  

                                        ศูนย์โสม  - ดิวตีฟ้รี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ  
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จากนั้นน าท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจด

ลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์

เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปร้ียว ดีส าหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ าอัดลม 

ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายใน

ผนังของตับ  หรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงข้ึน ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนม  พื้นเมือง

เกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็ตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า  วุ้น

เส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กระทะ ลูกบอลซักผ้า  

เคร่ืองส าอางค์ช้ันน า Etude , Skinfood  และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อ

มากมาย พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชส าอางค์ที่

หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย   เช่น ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า เครืองส าอางค์ 

หลากหลาย    แบรนด์และอ่ืนๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc 

นอกจากนี้ยังมีครีมที่โด่งดัง  อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซร่ัมพิษงู , ครีมโบท็อก , 

Aloevera Gel . ครีมน้ าแตก , BB Cream , etc 

อิสระอาหารกลางวัน  

จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รัฐบาลรับรอง

คุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีทีสุ่ด ภายในจะ

มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโสมพร้อมอธิบายคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

จากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบ ารุง

ร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ 

 

จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้า

ปลอดภาษีช้ันน าให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500  ชนิด  อาทิเช่น น้ าหอม เสื้อผ้า 

เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับ หลากหลาย    แบรนด์ดัง อาทิเช่น Dior 

,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   ฯลฯ 
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จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถ่ิน ช่ือดัง บนเกาะเชจู อาทิเสื้อผ้า รองเท้า 

กระเป๋า เคร่ืองส าอางค์ เคร่ืองประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งที่เร้าใจที่สุด

ของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศทะเลใต้ 

21:30 น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE551  

 เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

OPTION TOUR โปรแกรมเพิ่มเติม (12,000-20,000 วอน) 

1.HELLO KITTY ISLAND : (12,000 วอน)  เป็นสถานที่จัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับคิตตี้ หลากหลายเวอร์ชั่น  รวมทั้งสิ่งของ

เคร่ืองใช้ที่เป็นคิตตี้ทั้งหมดรวบรวมไว้ที่นี ่พร้อมเร่ืองราวและประวัติความเป็นมา ภายในมีร้านขายของที่ระลึกน่ารักๆ มากมายให้ท่าน

ได้เลือกซื้อติดไม้ติดมือ เช่น ที่คาดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และ    ช็อดโกแล๊ต รับรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน อีกทั้ง

ยัง คิตตี้คาเฟ่ ซึ่งเป็นร้านกาแฟตกแต่งอย่างน่ารักเหมาะส าหรับถ่ายภาพ ภายในร้านมีจ าหน่ายเค้กหลายรสชาติ  ไอศรีมโยเกิร์ต 

และกาแฟ รสชาติอร่อยที่ไม่ควรพลาด 

2.CIRCUS WORLD SHOW : (12,000 วอน) การแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของ

ร่างกาย มีการแสดงหลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไป เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้ชม มีทั้ง แสง สี เสียง ท่านจะได้รับ

ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และหวาดเสียว ไปพร้อมๆกัน  เช่น โชว์ลอดห่วง โชว์น้ีนักกายกรรมจะหมุนตัวและแสดงท่วงท่า

กายกรรมต่างๆ ด้วยห่วงที่ห้อยอยู่กลางอากาศ  โชว์กายกรรมกลางอากาศด้วยผ้า นักแสดงจะเล่นกายกรรม บิดตัวด้วยท่าทาง 

สง่างามขณะห้อยตัวอยู่กลางอากาศด้วยผ้าเพียงผืนเดียว เป็นต้น แต่ไฮไลท์ของโชว์น้ี คือ มอเตอร์ไซค์ผาดโผนในพื้นที่จ ากัด 

3. RAIL BIKE JEJU : (12,000 วอน) เป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นั บได้ว่าเป็นสถานที่พักผ่อนและออกก าลังกาย Rail Bike คือ

การปั่นจักรยานบนรางรถไฟ เป็นรถจักรยาน 4 ล้อที่ต้องใช้คนปั่นตั้งแต่ 2-4 คน เพราะมีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยในการขับเคล่ือน ท าให้

เหน่ือยเกินไป ส าหรับการปั่นจักรยาน Rail Bikeใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที ทุกคนจะเร่ิมสตาร์ทออกจากจุดเดียวกัน จากน้ัน

เจ้าหน้าที่จะปล่อยให้ปั่นจักรยานไปทีละคัน โดยให้มีระยะห่างกันประมาณ 20 เมตร ระหว่างเส้นทางทุกท่านสามารถชมธรรมชาติที่

เต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาชนิด 

4. AQUA PLANET : (20,000 วอน) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า หรือ Aquarium ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นสถานที่อีกแห่งหน่ึงที่ไม่ควร

พลาดเม่ือได้มาเยือนเกาะเชจู เพราะที่น่ีเป็นทั้งศูนย์กลางการเรียนรู้ทางทะเล ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่จัดแสดง

ได้น่าสนใจ และสวยงาม ภายในมีตู้ปลาจ านวนมากตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มหึมาอลังการ ชวนตื่นตาตื่นใจอย่างย่ิง 

นอกจากน้ี มีกิจกรรมและการแสดงของสัตว์น้ าให้ชมอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย อาทิเช่นการให้อาหารนกเพนกวินตัวน้อย ที่ต่างกรูกัน

มารับอาหารอย่างคึกคัก ลีลาตามธรรมชาติอันน่ารักจะท าให้คุณหลงรักเพนกวินโดยไม่รู้ตัว และมีฉลามวาฬเป็นไฮไลท์ของ

พิพิธภัณฑ์แห่งน้ี ท่านสามาถดูการให้อาหารปลาฉลามสุดระทึก ที่นักประดาน้ าต้องใช้ทักษะและความสามารถพิเศษ ซึ่งจะท าให้คุณ

ตื่นตาตื่นใจตลอดเวลา   
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5. สวนส้มไรเ้มลด็ (ORANGE FARM) (12,000 วอน) ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ เกาะเชจเูปน็ที่เดียว

ในเกาหลีทีส่ามารถปลกูสม้ได้ดีและอร่อยที่สุดในประเทศ ส้มบนเกาะเจจูมีรูปร่างแปลกตาที่มีช่ือว่า ฮัลลาบง 

เหตุผลที่เรียกช่ือส้มนี้ว่า ฮัลลาบง เพราะปลูกกนัมากที่ภูเขาฮัลลาซานซึ่งเป็นเขตทีอ่บอุ่นที่สุดของเกาหลี ฮัลลาบง

เปน็ส้มทีเ่ปลือกหนา มีรสหวานอร่อย ท าให้ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีและเป็นสินค้าส่งออก

ต่างประเทศอกีด้วย นอกจากนีส้วนส้มยังเป็นสถานที่ถ่ายท าซีร่ีสเ์กาหลีช่ือดังหลายเร่ือง อาทเิช่น MY GIRL (รัก

หมดใจยัยกะล่อน) 

 

**กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุใน

รายการเดนิทาง ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมค่ืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งสิ้น 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***  ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสายการบิน 

อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกดิข้ึนอยู่

เหนือการควบคุมของบริษทั และเจ้าหน้าที ่ทีจ่ะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการทอ่งเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู้

เดนิทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย วา่ด้วยกรณีใดๆทั้งสิน้ ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใช้จ่ายที่ลกูค้า

และบริษทัจ่ายไปแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เน่ืองจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน 

เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังน้ันตั้งแต่วันที่ 1 

มีนาคม 2561 โปรแกรม HOT PROMOTION JEJU ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อม

กรุ๊ปเท่าน้ัน เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยว

พร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรับเงินประกันน้ีคืนเต็มจ านวน ดังน้ันจึงใคร่ขอความ

ร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินประกันกรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง 

หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับ

ประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครือ่งลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวร์ไม่มี

นโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วย

ตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัย

ในความไม่สะดวก 
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อัตราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่

เสริมเตียง 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาและพีเรียดการเดินทางขึ้นอยู่กับตั๋วใน แต่ละวัน ยังไม่ระบุ

แน่นอน…โปรดสอบถาม กับทางเซล 
4,900.- 
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เงื่อนไขการให้บริการกรณีส ารองที่นั่ง  

ราคาโปรโมชัน่ช าระเงินเต็มจ านวน 1 วันหลังได้รับการยืนยันการจอง 

 
ราคานี้รวม 

-   ค่าต๋ัวเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ  

-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี   

-   ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

-   ค่าท่ีพักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  

-  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ชิ้น 

-   ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ช านาญเส้นทาง น าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 

             (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์) 

-   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 (ขอสงวนสิทธิ์เอกสารเบิกประกัน หรือ ใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

 

 

ราคานี้ไม่รวม 

-   ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 

-   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ 

เครื่องดื่มที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

-   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

-   ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 

-   ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 3) 

ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผู้เดินทางเตรียม
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เอกสารและด าเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น  (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว ผู้เดินทางต้องท าเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วย

ตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

-  ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลูกค้าไม่สามารถ

รับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปส่วนตัวส ารองมาด้วย 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 (ราคาโปรโมช่ันไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวนัเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี )     

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรือเปลี่ยนช่ือผู้เดินทางได้*** 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางต้องการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน

พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

-           จ านวนผู้เดินทาง ขั้นต่ า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ข้ึนไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อน

การเดินทาง 

-           ราคานี้เป็นราคาส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยวต่างประเทศช าระ

เพิ่มท่านละ 3,000 บาท) 

 -            เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

-           สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

-           หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยว เท่านั้น (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนท าให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ทั้งสิ้น) 

-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน

, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ

เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 

เดินทางแล้ว 

-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จาก ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

-           ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน 

-          มัคคุเทศก์ พนักงาน  ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจขอบริษัทก ากับเท่านั้น 

-           หากท่านที่ต้องการออกต๋ัวภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท า

การออกตั๋ว เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้า เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณี
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เกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี 

-           ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้งตามที่โปรแกรมก าหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 100,000 วอน 

หรือเป็นเงินไทย3,500 บาท 

-           ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมที่เข้าพัก 

ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้ 

-           ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/

ท่าน 

-           ขอสงวนสิทธิ์การตัดห้องพักส าหรับผู้ที่ไม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพักได้ 

-           ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับลูกค้าที่เดินทางท่องเที่ยว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 

-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข 

ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น  

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 
 


