
 
 

ขอ้แนะน ำ  ถา้ตอ้งการน าของเหลวขึน้เครือ่งใสก่ระเป๋าถอืตดิตัวจะตอ้งบรรจใุนบรรจภุัณฑ ์และมปีรมิาณไมเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ 

(รวมกันไมเ่กนิ 1 ลติร) บรรจภุัณฑดั์งกลา่ว ควรใสใ่นถงุทีโ่ปรง่ใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถงุขึน้ไปเพยีงใบเดยีวเทา่นัน้ 

การน าผลติภัณฑข์องสดทีท่ าจากสัตวไ์มว่า่เน้ือหม ูเน้ือวัว ผัก ผลไมส้ด ไมอ่นุญาต ใหน้ าเขา้ประเทศเพือ่ป้องกันโรคตา่งๆ เพราะ

หากศลุกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีคา่ปรับ 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 19 กรกฎำคม - 30 สงิหำคม 2562  

รำคำเร ิม่ตน้ 5,500.- 

 

 

 

 

 

โปรแกรมเดนิทำง 

พพิธิภณัฑช์ำโอซลุลอค  - วดัซนับงัซำ  - โปรแกรมเพิม่เตมิ ฮลัโหลคติตี ้/ โชวก์ำยกรรม - รำ้นน ำ้มนัสน 

หมูบ่ำ้นวฒันธรรมซองอบึ - ยอดเขำ ซองซำน อลิจลุบง  - ชมดอกไฮเดรนเยยี - โปรแกรมเพิม่เตมิ : Rail Bike / Aqua 

Planet - ยงดอูมัร็อค หรอื โขดหนิรปูหวัมงักร+สะพำนขำ้มทะเลยงยอน  - รำ้นคำ้สมนุไพร+รำ้นละลำยเงนิวอน  

 ศนูยเ์ครือ่งส ำอำง - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต ้ดวิตีฟ้ร ี - ดำวทำวนเ์มอืงเชจ ู

 

 

 

22.00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์

    สายการบนิ JEJU AIR (BOEING 737-800) หนา้เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F ใกลป้ระตทูางเขา้ 

    หมายเลข 3 โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในเรือ่งของ

    เอกสาร 

 

 

 

02.25-03.25 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C2244 เป็นสายการ

    บนิโลวค์อสอนัดับ1 ของประเทศเกาหลใีต ้สะดวกสบาย การดแูลเอาใจใสน่่าประทับใจ พรอ้มทัง้

    ภาพลักษณท์ีด่ ีโดยมพีรเีซ็นเตอรเ์ป็นดาราชือ่ดงัของเกาหล ีสายการบนิเจจเูป็นสายการบนิชัน้

    น าทีพั่ฒนาไดอ้ยา่งรวดเร็วทีส่ดุในประเทศเกาหลใีต ้หลังจากการกอ่ตัง้เมือ่ปี 2005 ไดข้ยายตัว

    อยา่งรวดเร็วโดยการปรับปรุงราคาใหม้คีวามยตุธิรรมแกล่กูคา้ตามค าเรยีกรอ้ง และยังไดม้กีาร

    ปฏริูปธุรกจิทางกา บนิอยา่งตอ่เนื่องอกีดว้ย สายการบนิเจจไูดท้ าใหก้ารทอ่งเทีย่วเป็นที ่

    แพร่หลายจนประสบความส าเร็จ ซึง่กอ่นหนา้นัน้ไมเ่คยน าวธิเีหลา่นี้มาปฏบัิต ิจนท าใหป้ระเทศ

    เกาหลใีตก้ลายเป็นประเทศทอ่งเทีย่วได ้มเีสน้ทางบนิมากกวา่ 67 แหง่ในเมอืงส าคญั ๆ  

    เครือ่งบนิ B737-800ของสายการบนิเจจ ูไดรับการยอมรับจากทั่วโลก ‘ในดา้นความ ปลอดภัย’

    และ‘สมรรถภาพ’เป็นเครือ่งบนิทีใ่ชม้ากทีส่ดุและมชีือ่เสยีงในตา่งประเทศ 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    สนำมบนิสุวรรณภมู(ิ7C)  - โดยสำยกำรบนิเจจแูอร ์



 
 

 

 

 09:20-10.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ูเป็นทา่อากาศยานทีใ่หญ่เป็นอันดับที ่2 ของเกาหลใีต ้รองจากทา่อากาศยาน

   นานาชาตอินิชอน ไดถู้กจัดอนัดับจาก OAG วา่มไีฟลทห์รอืการจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะทีส่ดุในโลก กอ่ตัง้

   เมือ่ปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของทา่นใหเ้ร็วข ึน้ 2 ชัว่โมง เพือ่ใหต้รงกับเวลาทอ้งถิน่ของประเทศ

   เกาหล)ี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พาทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมรดกโลก เกาะเชจ ูทีอ่งคก์าร 

   UNESCO ใหร้างวัลเกาะเชจเูป็น 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตแิหง่ใหมข่องโลก (THE WORLD’S 

   NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะทีเ่กดิใหมจ่ากภเูขาไฟทีด่ับแลว้ 

   พาทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑช์ำโอซลุลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดรั้บของขวัญจากธรรมชาต ิท าให ้

   เป็นทีป่ลกูชาเขยีวคณุภาพสงู ทีส่ง่ผลติภัณฑช์าเขยีวสง่ออกไปขายท่ัวโลก เป็นสถานทีจั่ดแสดงประวัต ิ

   และวัฒนธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถงึผลติภัณฑแ์ปรรูปจากชานานาชนดิ อาทเิชน่ ชาเขยีว 

   คณุภาพเยีย่มเหมาะส าหรับซือ้เป็นของฝาก มคีุก้กีช้าเขยีว ซปุชาเขยีว แผน่มาสก์หนา้ชาเขยีว และแชมพู 

   เป็นตน้ ภายในยังมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและเย็น ไอศรมีชาเขยีว และโรลชาเขยีวทีค่ณุไมค่วร

   พลาด  ภายในยังประกอบไปดว้ย หอชมววิซึง่นักทอ่งเทีย่วจะไดส้ัมผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวที่

   ใหญ่ทีส่ดุในเกาหลใีต ้รวมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกับถว้ยชา ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี ่

อำหำรกลำงวนั    พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไกอ่บซอี ิว๊  

   จากนัน้พาทา่นแวะนมัสการพระ ณ วดัซนับงัโพมนุซำ (SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) วัด

   แหง่นีต้ัง้อยูบ่นเขาซนับังหันหนา้ออกสูท่ะเล  ระหวา่งทางขึน้ทา่นจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนต ์ภายในวัดจะ

   ประดษิฐานพระพุทธรูปองคใ์หญ่ซึง่เป็นพระ ประธานทีม่คีวามศักดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลือ่มใสของชาวบา้นบน

   เกาะเชจ ูและชาวเกาหลใีตท้ีนั่บถอืศาสนาพทุธ  และรูปปัน้เจา้แมก่วนอมิซึง่หันหนา้ออกสูท่ะเล  

   นอกจากนัน้ยังมรูีปปัน้พระสังกัจจายน์ ซึง่หากไดล้บูพงุก็จะร ่ารวยเงนิทอง ทา่นจะไดพ้บกับวถิกีารท าบญุ

   ของชาวเกาหลใีตท้ีแ่ตกตา่งกับวัฒนธรรมไทย โดยนยิมถวายขา้วสารเพือ่เป็นอาหารส าหรับพระสงฆเ์พือ่

   ความอดุมสมบรูณ์ ถวายเทยีนเพือ่เป็นแสงสวา่งแหง่ชวีติ นอกจากนัน้ทีวั่ดแหง่นี้ทา่นยังจะไดช้ืน่ชมกับววิ

   ทะเลทีส่วยงามของแหลมมังกรทีย่ืน่ออกมาสูม่หาสมทุร 

 

โปรแกรมเพิม่เตมิ ฮลัโหลคติตี ้/ โชวก์ำยกรรม  

โปรแกรมเพิม่เตมิ ช ำระเพิม่ 12,000 วอน  

   พาทา่นมุง่หนา้สู ่ฮลัโหลคติตี ้(HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถานทีจั่ดแสดงเรือ่งราว 

   เกีย่วกับคติตี ้หลากหลายเวอรช์ัน่  รวมทัง้ส ิง่ของเครือ่งใชท้ีเ่ป็นคติตีทั้ง้หมดรวบรวมไวท้ีน่ี่ พรอ้มเรือ่งราว

   และประวัตคิวามเป็นมา ภายในมรีา้นขายของทีร่ะลกึน่ารักๆ มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ตดิไมต้ดิมอื เชน่ 

   ทีค่าดผม ร่ม สมดุ หมอน ตุก๊ตา และชอ็ดโกแลต๊ รับรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน อกีทัง้ยัง 

   คติตีค้าเฟ่ ซึง่เป็นรา้นกาแฟตกแตง่อยา่งน่ารักเหมาะส าหรับถ่ายภาพ ภายในรา้นมจี าหน่ายเคก๊หลาย 

   รสชาต ิ ไอศรมีโยเกริต์ และกาแฟ รสชาตอิร่อยทีไ่มค่วรพลาด 

  

โปรแกรมเพิม่เตมิ ช ำระเพิม่ 12,000 วอน 

    จากนัน้พาทา่นเขา้ชม โชวก์ำยกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดงความสามารถของ 

   นักแสดงในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุน่ของร่างกาย มกีารแสดงหลากหลายชดุ แตล่ะการแสดง

   จะแตกตา่งกันไป เป็นทีต่ ืน่ตาตืน่ใจของผูช้ม มทัีง้ แสง ส ีเสยีง ทา่นจะไดรั้บความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ 

   และหวาดเสยีว ไปพรอ้มๆกนั  เชน่ โชวล์อดหว่ง โชวน์ีนั้กกายกรรมจะหมนุตัวและแสดงทว่งทา่กายกรรม

   ตา่งๆ ดว้ยหว่งทีห่อ้ยอยูก่ลางอากาศ  โชวก์ายกรรมกลางอากาศดว้ยผา้ นักแสดงจะเลน่กายกรรม บดิตัว

   ดว้ยทา่ทาง สง่างามขณะหอ้ยตัวอยูก่ลางอากาศดว้ยผา้เพยีงผนืเดยีว เป็นตน้ แตไ่ฮไลทข์องโชวน์ี้ คอื 

   มอเตอรไ์ซคผ์าดโผนในพืน้ทีจ่ ากดั ทีเ่ขา้ไปขับสวนทางกนัอยูใ่นลกูโลก ซึง่สนุก ตืน่เตน้เรา้ใจ เรยีกเสยีง

   ปรบมอืจากผูช้มไดท้ัง้ฮอล 

 

อำหำรเย็น    พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักย็อบซลั  น าเขา้พักที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง      พพิธิภณัฑช์ำโอซุลลอค  - วดัซนับงัซำ  - โปรแกรมเพิม่เตมิ ฮลัโหล คติตี ้เจจ ู 

/ โชวก์ำยกรรม   



 
 

 

 

 

   รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  

   จากนัน้พาทา่นเดนิทางตอ่ที ่รำ้นน ำ้มนัสนเข็มแดง มหัศจรรยแ์หง่ธรรมชาต ิผ่านผลงานการวจัิย 

   มากมายจากมหาวทิยาลัยแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคณุชว่ยลดไขมันและน ่าตาลในกระแส

   เลอืด ป้องกันการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตัน และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย เพือ่เพิม่ภมูติา้นทานและ

   ท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหลี ซึง่ก าลังเป็นส ิง่ที่ไดรั้บความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

   และยังมผีลติภัณฑต์า่งๆทีท่ าจากสนเข็มแดงซึง่เป็นสนิคา้ยอดนยิมส าหรับคนเกาหลแีละนักทอ่งเทีย่ว 

   จากนัน้พาทา่นเยีย่มชม หมูบ่ำ้นวฒันธรรม "ซองอบึ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมูบ่า้นแหง่นี้

   ไมใ่ชเ่ป็นแคห่มูบ่า้นนทิรรศการธรรมดา แตยั่งเป็นหมูบ่า้นโบราณอายมุากกวา่ 300 ปี ทียั่งมชีาวบา้นอาศัย

   อยูจ่รงิ เอกลกัษณข์องการสรา้งบา้นทีน่ีค่อืจะใชด้นิเหนียว ผสมกับมลูมา้ เป็นตัวยดึกอ้นหนิและกอ้นอฐิ

   เขา้ดว้ยกันเป็นโครงสรา้งของตัวบา้น ถา้ทา่นเคยมาเทีย่วเกาหลใีตแ้ลว้เคยเหน็ไหตา่งๆทีอ่ยูต่ามบา้นก็จะ

   เดาไดว้า่เป็นไหส าหรับท า "กมิจ"ิ หรอืผักดองของเกาหล ีแตส่ าหรับทีเ่กาะนี้นัน้ ไหทีว่างเรยีงรายกนัอยู่

   ตามบา้นเรอืนทีน่ี่จะเป็นไหส าหรับหมัก "โอมจีา" หรอื แบล็คราสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแหง่นี้ โดย

   ชาวบา้นจะน าผลเบอรีป่่ามาใสล่งไปในไหพรอ้มกับน ้าผึง้ และหมักไวส้ามปี กอ่นทีจ่ะน ามารับประทานได ้

   รสชาดหวานอมเปรีย้ว และในสมัยกอ่นก็เคยถูกใชใ้นการรักษาคนป่วย  ปัจจบัุนนี้ก็เป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่ม

   เยอืนมักจะซือ้กลับไปรับประทาน และซือ้เพือ่เป็นของฝาก 

อำหำรกลำงวนั   บรกิำรทำ่นดว้ย "แทจพีลแูบ็ก 

   จากนัน้น าทา่นชม ยอดเขำ ซองซำน อลิจลุบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็นภเูขาไฟทีด่ับ

   แลว้ ปากปลอ่งภเูขาไฟทีม่ลีักษณะเหมอืนมงกฎุ เป็นสถานทีโ่ดง่ดงัทีผู่ค้นมาขอพรและชมพระอาทติยข์ ึน้ 

   เป็นหนึง่ใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเชจ ูและในจดุนี้เรายังสามารถดืม่ด า่กับทอ้งฟ้าและน ้าทะเลสคีราม 

   ทวิทัศน์ทีส่วยงามโดยรอบของตัวเมอืงเชจ ูเป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วจากท่ัวทกุมมุโลกอยากมาสัมผัส 

   จงึถูกยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยใ์หมท่างธรรมชาตขิองโลก ทา่นสามารถเดนิข ึน้ไปยังปากปลอ่ง

   ภเูขาไฟทีด่ับแลว้ ระหวา่งทางทา่นสามารถหยดุแวะพักชมววิและถ่ายรูปจากมมุสงู แตล่ะจดุชมววิทีท่า่น

   แวะพัก สามารถสัมผัสววิทวิทัศน์และบรรยากาศทีแ่ตกตา่งกัน เมอืข ึน้ไปถงึดา้นบนสดุของปากปลอ่งภเูขา

   ไฟทา่นจะไดส้ัมผัสกับอากาศบรสิทุธิ ์และทัศนียภาพทีส่วยงามอยา่งแน่นอน 

   พาทกุทา่นเดนิทางชม ดอกไฮเดรนเยยี (HYDRANGEA FLOWER) ความหมายของดอกไฮเดรนเยยี 

   บา้งก็วา่หมายถงึ “ดอกไมเ้ย็นชา” เพราะสามารถทนกับอากาศหนาวไดเ้ป็นอยา่งด ีแตอ่กีความหมายหนึง่

   ก็คอื “แทนค าขอบคณุ” หรอื  ขอบคณุทีเ่ขา้ใจ และคอยอยูเ่คยีงขา้งกนัมาตลอด ดอกไฮเดรนเยยีบน 

   เกาะเชจสูว่นมากดอกเป็นสฟ้ีา มว่งอมชมพู กลิน่อายความหอมออ่นๆ แบบธรรมชาตขิองดอกไฮเดรนเยยี

   จะชว่ยท าใหบ้รรยากาศอบอวนไปดว้ยควาสขุ ความเพลดิเพลนิ มชีวิติชวีาและไมค่วรพลาดถ่ายรูปเก็บ

   ความประทับใจ (ดอกไฮเดรนเยยีจะบานสวยในชว่งเดอืนพฤษภาคม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ ณ วัน

   เดนิทาง) 

โปรแกรมเพิม่เตมิ : Rail Bike / Aqua Planet 

โปรแกรมเพิม่เตมิ ช ำระเพิม่ 12,000 won 

   จากนัน้พาทกุทา่นเดนิทาง ปั่นจกัรยำนเรยีลไบท ์(RAIL BIKE JEJU) เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วรูปแบบ

   ใหมนั่ บไดว้า่เป็นสถานทีพั่กผ่อนและออกก าลังกาย Rail Bike คอืการป่ันจักรยานบนรางรถไฟ เป็น 

   รถจักรยาน 4 ลอ้ทีต่อ้งใชค้นป่ันตัง้แต ่2-4 คน เพราะมมีอเตอรไ์ฟฟ้าชว่ยในการขับเคลือ่น ท าใหเ้หนือ่ย

   เกนิไป ส าหรับการป่ันจักรยาน Rail Bikeใชร้ะยะเวลาประมาณ 30 นาท ีทกุคนจะเริม่สตารท์ออกจากจดุ

   เดยีวกัน จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะปลอ่ยใหป่ั้นจักรยานไปทลีะคนั โดยใหม้รีะยะหา่งกนัประมาณ 20 เมตร  

   ระหวา่งเสน้ทางทกุทา่นสามารถชมธรรมชาตทิีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมน้านาชนดิ 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง       รำ้นน ำ้มนัสน  - หมูบ่ำ้นวฒันธรรมซองอบึ  - ยอดเขำ ซองซำน อลิจลุบง  - 

ชมดอกไฮเดรนเยยี  - โปรแกรมเพิม่เตมิ : Rail Bike / Aqua Planet 



 
 

โปรแกรมเพิม่เตมิ ช ำระเพิม่ 12,000 won 

   จากนัน้พาทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ำ้ (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  หรอื อควาเรยีมที่

   ใหญ่ทีส่ดุในเกาหลใีตแ้ละมตีูป้ลาใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี เป็นสถานทีอ่กีหนึง่แหง่ทีไ่มค่วรพลาดเมือ่ไดม้า

   เยอืนเกาะเชจ ูเพราะทีน่ี่เป็นท่ังศนูยก์ลางการเรยีนรูท้างทะเล ความรูเ้กีย่วกับธรรมชาตแิละมสี ิง่มชีวีติใต ้

   ทะเลทีจั่ดแสดงไดน่้าสนใจและสวยงาม มตีูป้ลาจ านวนมากตัง้แตข่นาดเลก็จนถงึขนาดใหญ่ทหมึา 

   อลังการชวนตืน่ตาตืน่ใจในโลกใตท้อ้งทะเล ชมการใหอ้าหารนกเพนกวนิตัวนอ้ย ทีต่า่งกรกูันมารับอาหาร

   อยา่งคกึคกั และปลากระเบนวา่ยขา้มหัวไปมาท าใหค้ณุและครอบครัวหลงรักทอ้งทะเลโดยไมรู่ต้ัว 

อำหำรเย็น   พรอ้มเสรฟิทุกทำ่นดว้ยเมนู ซฟีู๊ ดน ึง่   น าเขา้พักที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

   รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

   จากนัน้พาทกุทา่นชม  ยงดอูมัร็อค โขดหนิมงักร (YONGDUAM ROCK) และ  สะพานขา้ม

   ทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดอูัมร็อคทีม่ลีักษณะคลา้ยกับหัวมังกร อกีหนึง่ในมนตเ์สน่หท์าง

   ธรรมชาตขิองเกาะเจจ ูซึง่ถอืกนัวา่ถา้หากใครไมไ่ดม้าเยอืน ยงดอูัมร็อค เพือ่มาดโูขดหนิมังกร ก็ถอืวา่ยัง

   มาไมถ่งึเกาะเจจ ูโขดหนิมังกรแหง่นี้เกดิข ึน้จากการกดักร่อนของคลืน่ลมทะเล ท าใหม้รีูปทรงลักษณะ

   เหมอืนหัวมังกร ก าลงัอา้ปากสง่เสยีงรอ้งค ารามและพยายามทีจ่ะผุดขึน้จากทอ้งทะเล เพือ่ข ึน้สูท่อ้งฟ้า 

   เป็นประตมิากรรมทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานทีแ่หง่นี้เป็นทีส่นใจของนักทอ่งเทีย่วเกาหลเีป็นอยา่ง

   มาก และยังสามารถเดนิไปเยีย่มชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพือ่ชมววิธารลาวาทีต่อนนี้กลายเป็นธารน ้า

   ทะเลทีม่สีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

   จากนัน้น าทา่นชม รำ้นสมนุไพร (K0REA HERB) ใหมล่า่สดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ย

   แลว้ เป็นสมนุไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกวา่ ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรับ 

   บคุคลที ่นยิมดืม่เหลา้ ชา กาแฟ น ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะชว่ยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมัน

   ทีส่ะสมอยูภ่ายในผนังของตับหรอืไต ชว่ยใหต้ับหรอืไตของทา่นแขง็แรงขึน้ ซึง่ยังสง่ผลดตีอ่สขุภาพ 

   ร่างกายของทา่นเอง  รำ้นละลำยเงนิวอนหรอื (SUPERMARKET) ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลาก

   ชนดิ รวมไปถงึของใชใ้นครัวเรอืน ลกูบอลซกัผา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า  และยังมชีดุเครือ่งนอนอนัดับ1ของ 

   เกาหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่าสัมผัส พรอ้มกับการกนัไรฝุ่ นไดด้เียีย่ม ของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้า่น

   ไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจกุลอ่งตามเงือ่นไขของรา้น 

   จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครือ่งส ำอำงค ์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชส าอางคท์ีห่มอ

   ศัลยกรรมเกาหลร่ีวมออกแบบมากมาย มผีลติภัณฑต์า่งๆ ทีเ่หมาะกับผูท้ีม่ปัีญหาผวิหนา้ ไมว่า่จะเป็นสวิ มี

   ริว้รอย ฝ้า กระ จดุดา่งด าใบหนา้หมองคล ้า อยากผวิขาวสวา่งใส ไรร้ิว้รอย แตง่หนา้เบาๆโชวผ์วิแบบสาว

   เกาหล ีโดยไมต่อ้งศลัยกรรม 

   จากนัน้น าทา่นสู ่ศนูยโ์สม (GINSENG CENTER) ศนูยโ์สมแหง่นีรั้ฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจาก

   โสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ภายในจะมเีจา้หนา้ที่ใ้หค้วามรูเ้กีย่วกับโสมพรอ้ม 

   อธบิายคณุภาพและผลติภัณฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถูก 

   กลับไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่า่นรักและนับถอื 

อำหำรกลำงวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลโุกก ิ 

   จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีลอ๊ตเต ้ดวิตีฟ้ร ี(LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้

   น าปลอดภาษีใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500  

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง      ยงดูอมัร็อค หรอื โขดหนิรปูหวัมงักร+สะพำนขำ้มทะเลยงยอน  - รำ้นคำ้

สมุนไพร+รำ้นละลำยเงนิวอน  - ศูนยเ์คร ือ่งส ำอำง  - ศูนยโ์สม  - ล๊อตเต ้ดวิตีฟ้ร ี - ดำวทำวนเ์มอืงเชจ ู

 



 
 

***เนือ่งจากทางแลนดเ์กาหล ีไดรั้บแจง้เตอืนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้ และจากสายการบนิ เรือ่งผูแ้อบ

แฝงมาเป็นนักทอ่งเทีย่ว แตไ่ปดว้ยวัตถุประสงคอ์ืน่ เชน่ ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แตวั่นที ่1 มนีาคม 2561 โปรแกรม 

HOT PRO JEJU SUMMER ทางแลนดเ์กาหลจี าเป็นตอ้งเก็บคา่ประกันเพือ่ใหล้กูคา้ไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ เป็นจ านวนเงนิ (10,000 

บาท หรอื 300,000 วอน) หากลกูคา้เป็นนักทอ่งเทีย่วจรงิๆ เดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มกรุ๊ปและกลับพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่ าหนด 

สามารถขอรับเงนิประกนันีค้นืเต็มจ านวน ดงันัน้จงึใครข่อความร่วมมอืจากลกูคา้ปฏบัิตติามเงือ่นไขดังกลา่ว  (ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ

ประกันกรณีลกูคา้ไมผ่่านกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื กรมแรงงานทัง้ทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้*** 

หากทา่นถูกเจา้หนา้ทีต่ม.เกาหล ีกกัตัวไมใ่หเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในระหวา่งถูกกกัตัวและสง่ตัวกลับประเทศไทย      

ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจง้ใหท้ราบวา่ ทางคณะทัวรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทัวรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะ

รอ ทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หากสามารถผ่านเขา้เมอืงไดจ้ะตอ้งเดนิทางไปพบกับคณะทัวรด์ว้ยตนเอง และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่

เดนิทางจากทัวรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา ขออภัยในความไมส่ะดวก 

 

 

   จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู ่ดำวทำวนเ์มอืงเชจ ูแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ ชือ่ดงั บนเกาะเชจ ูอาทเิสือ้ผา้ 

   รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางค ์เครือ่งประดับ สัมผัสประสบการณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รา้ใจทีส่ดุของคณุ เหมอืนยก

   เมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศเกาะเชจ ูพรอ้มรา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นคาเฟ่ มากมาย 

21:30-22.30 น.  กลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C2243 พรอ้มความประทับใจ 

 

01.00-02-00 น.           เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 **กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตำ่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศทีร่ะบุ

ในรำยกำรเดนิทำง ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้และขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่บรกิำรไมว่ำ่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ซ ึง่

อยูน่อกเหนอืควำมรบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตสุดุวสิยัตำ่งๆ เชน่ กรณีกำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ อบุตัเิหต ุ

ภยัธรรมชำต ิกำรนดัหยดุงำน กำรจรำจรตดิขดั หรอืส ิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่ำ่งๆ ทีเ่กดิข ึน้อยูเ่หนอืกำรควบคมุของ

บรษิทั และเจำ้หนำ้ที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบใหเ้สยีเวลำในกำรทอ่งเทีย่วทีร่ะบุในโปรแกรม ผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเรยีกรอ้ง

คำ่เสยีหำย วำ่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ คำ่เสยีเวลำ คำ่เสยีโอกำส และคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้และบรษิทัจำ่ยไปแลว้ 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

พเีรยีตเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่/ 

เด็กไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาปกต ิ
รำคำ

โปรโมช ัน่ 

กรกฎำคม : 21-24 , 21-25 , 23-26 , 29-1 ส.ค. , 30-2ส.ค. 

สงิหำคม : 4-7 , 5-8 , 6-9 ,12-15 , 13-16 , 18-21 ,19-22 , 25-28 , 

26-29 , 27-30  

9,000.- 5,500.- 

4,900.- 

กรกฎำคม : 20-23 , 28-31 , 31-3ส.ค. 

สงิหำคม : 3-6 , 7-10 , 11-14 , 14-17 , 17-20 , 20-24 , 24-27 , 28-

31  

9,200.- 5,700.- 

กรกฎำคม : 19-22 , 24-27  

สงิหำคม : 1-4 , 2-5 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26 , 29-1ก.ย. , 

30-2ก.ย. 

9,400.- 5,900.- 



 
 

 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำรกรณีส ำรองทีน่ ัง่  

   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเต็มจ านวน 1 วันหลังไดรั้บ invoice 

      รำคำปกตชิ ำระเงนิมดัจ ำ *** ทำ่นละ 5,000 บำท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

   2. สว่นทีเ่หลอืช าระเต็มจ านวนกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน ในกรณีทีไ่มช่ าระยอดเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด รวมถงึกรณีเชค็

ของทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่ทา่นสละสทิธิใ์นการเดนิทางกับทางบรษัิท 

 

รำคำนีร้วม 

-   คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ตามทีร่ะบใุนรายการ ไป-กลับพรอ้มคณะ  

-   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี  

-   คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

-   คา่ทีพั่กระดับมาตรฐาน 2 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)  

-  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละ 15 กก. /1ชิน้ 

-   คา่หัวหนา้ทัวรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

              (ขอสงวนสทิธิหั์วหนา้ทัวรไ์มบ่นิข ึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทัวร)์ 

-   คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

รำคำนีไ้มร่วม 

-   คำ่ธรรมเนยีมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บำท หรอื 25,000 วอน ตอ่ทำ่นตลอดทรปิ 

 -   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซักรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ 

 เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

-   คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

-   คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 

-   คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3) ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่4) 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5) สมดุบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6) รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนนิการยืน่วี

 ซา่ดว้ยตนเองเทา่นัน้ (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะ

 ยืน่วซีา่) 

-  คา่อาหารทีล่กูคา้รับประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไมส่ามารถรับประทานอาหาร

 ทีท่างทัวรจั์ดให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเร็จรูปสว่นตัวส ารองมาดว้ย 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30  วันขึน้ไป ยดึมัดจ า 

- ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30  วัน ยดึเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวันเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี)     

ชว่งเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได*้** 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการันตมัีดจ ากับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter 

Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

หมำยเหตุ 

กรกฎำคม : 25-28 , 27-30 

สงิหำคม : 8-11 , 10-13  
9,800.- 6,300.- 

กรกฎำคม : 26-29 15,800.- 12,300.- 

สงิหำคม : 9-12  16,800.- 13,300.- 



 
 

-   จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต า่ ผูใ้หญ่ 20 ทา่น (ผูใ้หญ่) ข ึน้ไป โดยบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 วันกอ่นการเดนิทาง 

-   ราคานี้เป็นราคาส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ (นักทอ่งเทีย่วตา่งประเทศช าระเพิม่ทา่นละ 

3,000 บาท) 

 -   เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

-   สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

-   หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

-  ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล 

ภัยธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย

และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

-  ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง

มือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก เดนิทางแลว้ 

- ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบัุตเิหตทุีเ่กดิจาก ความประมาท

ของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

-  ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิ 

-  มัคคเุทศก ์พนักงาน  ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิททัง้ส ิน้ เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจขอบรษัิทก ากับ

เทา่นัน้ 

-   หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วภายในประเทศ อาทเิชน่เครือ่งบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋ว  

-   ถา้ลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รับเงนิคา่เขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิไทย

3,000 บาท 

-  ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตัวจากทัวรห์รอืการทอ่งเทีย่วกับคณะ ทางแลนดป์รับเงนิวันละ 5,000 บาท/ทา่น 

-  ขอสงวนสทิธิก์ารตัดหอ้งพักส าหรับผูท้ีไ่มเ่ดนิทาง ผูร่้วมเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพักได ้

-  ขอสงวนสทิธิส์ าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว และไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 

-   เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิไมว่ำ่ท ัง้หมดหรอืบำงสว่นกบัทำงบรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัในเงือ่นไข 

ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


