


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินเกาะเชจู	-	Spirited	Garden	-	Sanbang	Moutain	-	จูซังจอลลี่	-
พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค

SEA	N
HOTEL	OR
SAME
CLASS	หรือ
เทียบเทา

3 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	น้ํามันสนเข็มแดง	-	Kakao	Friends	Shop	-
หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ	-	ซองซานอิลซุงโบล	-	พิพิธภัณฑสัตวน้ําเกาหลี
AQUA	PLANET

SEA	N
HOTEL	OR
SAME
CLASS	หรือ
เทียบเทา

4 ถนนพิศวง	/	ดอกเกบิ	-	ศูนยโสม	-	SUMOKWON	THEME	PARK	-
BAOAEN	STREET	-	สนามบินเกาะเชจู	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

28	พ.ค.	60	-	31	พ.ค.	60 15,888	บาท
7,777	บาท

15,888	บาท	7,777
บาท

15,888	บาท	7,777
บาท 6,900	บาท



ชวงดึก
23.50	คณะพรอมกันที่จุดนัดหมาย	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ชั้น	4	เคานเตอร

…	สายการบิน	JIN	AIR	(LJ)	(ลงประตูทางเขาหมายเลข	7)	โดยมีหัวหนาทัวรและเจาหนาที่ของบริษทัฯ	รอ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึน้เครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
03.25	บินลัดฟ าสูประเทศเกาหลีใต	โดยสายการบิน	JIN	AIR	(LJ)	เทีย่วบินที	่LJ	708	บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง
10.35	นําทุกทานเดินทางสู	ถึงสนามบินเกาะเชจู	ประเทศเกาหลีใต	(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลา

ทองถิ่น	เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังผาน	พิธีการตรวจคนเขาเมือง/	ศุลกากร	พรอมรับกระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว	เกาะเชจู	ตั้งอยูทาง

ตะวันตกเฉียงใตของคาบสมุทรเกาหลี	พื้นที่โดยทั่วไปของเกาะเป็นหินลาวาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟใน
อดีต	มีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี	เกาะเชจูจัดเป็นเขตการปกครองพิเศษ	องคการยูเนสโกจัดใหเกาะเชจู
เป็น	1	ใน	7	สิ่ง
นําทานเดินทาง	ชม	Spirited	Garden	เป็นชื่อใหม	Bunjae	Arpia	ซึ่งมีการเปลี่ยนชื่อในปี	2007	เพื่อรําลึก

ถึงวันครบรอบ	15	ปีหลังจากเปิดและตออายุสวนเป็นสวนนานาชาติ	พืชกระถางหลายรอยชนิดตั้งอยูใน	Nature
Garden	พรอมดวยแรธาตุและน้ํา	ประวัติความเป็นมาของสวนเริ่มขึน้เมื่อปีพ.	ศ.	2506	เมื่อ	Seong	Beomyeong
ผูอํานวยการเดินทางมายังเกาะเชจูและปลูกพื้นที่ที่เต็มไปดวยหิน	สวนแหงน้ีไดรับความสนใจจากทั่วโลก
เน่ืองจากสวนสวยงามถูกสรางขึน้จากพื้นที่รกรางโดยชาวนาคนเดียว	

ชวงเทีย่ง
กลางวัน	รับประทานอาหารกลางวัน

นําทานเดินทางสู	Sanbang	Moutain	เกิดจากภูเขาไฟรุนแรงประมาณ	700,000	ถึง	800,000	ปีที่ผานมา	จึง
กลายเป็นภูเขาหินลาวากอนใหญ	บริเวณหนาผาที่อยูทางใตของภูเขาลาวามีหลายรูปแบบที่นาสนใจพาทานตื่น
ตากับความงามของเสาหิน	Jusangjeollidae	ที่เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่รอนจัดไหลมากระทบกับความเย็นของ
น้ําทะเล	จนกลายเป็น	กําแพงแทงหินลาวาทรงแปดเหลีย่ม	ตั้งเรียงรายรับแรงคลื่นสีขาวสาดกระเซ็น
สวยงาม
นําทานเดินทางสู	แหลงชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีที	่JTO	Duty	Free	ที่น่ีมีสินคาแบรนเนมชั้นนําใหทาน

เลือกซื้อมากมายกวา	500	ชนิด	ทั้ง	น้ําหอม	เสื้อผา	เครื่องสําอาง	กระเปา	นาฬิกา	เครื่องประดับ	ฯลฯ



นําทานเดินทางสู	พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค	ดินแดนที่ไดรับของขวัญจากธรรมชาติ	ทําใหเป็นที่ปลูกชาเขียว
คุณภาพสูง	เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติและวัฒนธรรมการผลิตชาเขียวอันหลากหลาย	รวมถึงผลิตภัณฑแปรรูป
จากชาเชียวนานาชนิด	อาทิเชน	คุกกี้ชาเขียว	ไอศกรีมชาเขียว	และแผนมาสกหนาชาเขียวภายในยังมีหอชมวิว
ซึ่งนักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับภาพบรรยากาศของไรชาเขียว	

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก	SHANGGRILLA	HOTEL	or	PEARLY	HOTEL	หรือเทียบเทา	

ตั้งอยูบนเกาะเชจู	เป็นทาอากาศยานที่ใหญเป็นอันดับที่	3	ของเกาหลีใต	รอง
จากทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	และทาอากาศยานกิมโป	กอตั้งเมื่อปี
พ.ศ.	2511

	รับประทานอาหารกลางวัน

Spirited	Garden	เป็นชื่อใหม	Bunjae	Arpia	ซึ่งมีการเปลี่ยนชื่อในปี	2007	เพื่อ
รําลึกถึงวันครบรอบ	15	ปีหลังจากเปิดและตออายุสวนเป็นสวนนานาชาติ	พืช
กระถางหลายรอยชนิดตั้งอยูใน	Nature	Garden	พรอมดวยแรธาตุและน้ํา
ประวัติความเป็นมาของสวนเริ่มขึน้เมื่อปีพ.	ศ.	2506	เมื่อ	Seong	Beomyeong
ผูอํานวยการเดินทางมายังเกาะเชจูและปลูกพื้นที่ที่เต็มไปดวยหิน	สวนแหงน้ี
ไดรับความสนใจจากทั่วโลกเน่ืองจากสวนสวยงามถูกสรางขึน้จากพื้นที่รกราง
โดยชาวนาคนเดียว	สวนแหงน้ีไดรับการยกยองจากบรรดาบุคคลสาธารณะที่
ไดรับเกียรติเชน	Jiang	Zemin	และ	Hu	Jintao	จากประเทศจีน	Nakasone	จาก
ประเทศญี่ป ุน	Kim	Yongsun	จากเกาหลีเหนือและคนอื่น	ๆ	ปัจจุบันมีตนไมที่
ปลูกประมาณ	400	ตนอยู	นอกจากน้ีผูเขาชมสามารถมองเห็น	กําแพงหินและ
เสาหินที่ซอนกัน	ภูเขาไฟเชจูภูเขาไฟที่ใหญที่สุดในเกาะเชจู	และบอน้ําตกที่มี
ปลาคารพขนาดใหญอยูดว

Sanbang	Moutain	เกิดจากภูเขาไฟรุนแรงประมาณ	700,000	ถึง	800,000	ปีที่
ผานมา	จึงกลายเป็นภูเขาหินลาวากอนใหญ	บริเวณหนาผาที่อยูทางใตของ
ภูเขาลาวามีหลายรูปแบบที่นาสนใจอาทิเชนอุโมงคที่ผุกรอนและแนวลาด
เอียงลาดเอียงบางแหงสูงถึง	200	เมตร	ในภาษาเกาหลีน้ันคําวา	'sanbang'	มี
ความหมายวา	ถํ้าภายในภูเขา

จูซังจอลรีแดคือโขดหินที่มีลักษณะแปลกแตกตางจากโขดหินทั่วๆ	ไป	คือจะมี
รูปทรงเป็นเสาหกเหลี่ยมซอมกันเป็นชั้นๆ	เรียงกันลงไปจนถึงชายฝ่ัง	โดย
ทั้งหมดน้ีเป็นความมหัศจรรยที่ถูกสรางสรรคจากน้ํามือของธรรมชาติลวนๆ
ซึ่งโขดหินจูซังจอลรีแดน้ีเป็นอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจเป็นอยางยิ่ง
บนเกาะเจจู	อีกทั้งยังถูกขึน้ทะเบียนใหเป็นอนุสาวรียธรรมชาติของเกาหลี
อันดับที่	443	อีกดวย



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ชา	Osuloc	เป็นชาเขียวระดับพรี่เมียมของเกาหลี	และวิธีการปลูกน้ันก็ยังเป็น
แบบออแกนิกอีกดวย	ไรชา	Osulloc	ตั้งอยูที่เกาะเชจูของเกาหลี	ซึ่งเกาะเชจูมี
พื้นดินและสภาพอากาศที่ดีที่สุดในการเพาะปลูกชาชนิดน้ี	ในปี	2001	ไดมีการ
เปิด	Osulloc	Tea	Museum	ที่เกาะเชจูอีกดวย	จนถึงปัจจุบันที่น่ีถือเป็นแหลง
ทองเที่ยวสําคัญบนเกาะเชจูที่นักทองเที่ยวใหความสนใจไปเที่ยวชมอยางตอ
เน่ืองโซลก็มีราน	O'Sulloc	Tea	House

	รับประทานอาหารคํ่า
	SEA	N	HOTEL	OR	SAME	CLASS	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	รานสมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู	ใหมลาสุดของเกาหลี	โดยมีการจดลิขสิทธิเ์รียบรอยแลว	เป็น

สมุนไพรเมล็ดฮอกเกต	ทางการแพทยเรียกวา	ผลไมทอง	มีรสเปรี้ยว	ดีสําหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา	กาแฟ	น้ํา
อัดลม	ฯลฯ	เมล็ดฮอกเกต	จะชวยในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของตับหรือไต	ชวย
ใหตับหรือไตของทานแข็งแรงขึน้	ซึ่งยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเอง
นําทานเดินทางสู	RED	PINE	เป็นผลิตภัณฑ	ที่สกัดจากน้ํามันสน	ที่มีสรรคุณชวยบํารุงรางกาย	ลดไขมัน

ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกาย	
นําทานเดินไปยังราน	Kakao	Friends	Shop	เป็นรานที่ขายสินคาที่เกี่ยวกับตัวการตูน	mascot	ของ

KakaoTalk	มากมาย	มาในรูปแบบทั้งเครื่องเขียน	ของใช	แกวน้ํา	ตุกตา	และยังมีมุมถายรูปกับตัวการตูนในราน
อีกดวย	

ชวงเทีย่ง
กลางวัน	รับประทานอาหารกลางวัน
นําทานสู	หมูบานพื้นเมืองชงอึบ	เกาะเชจู	เป็นแหลงวัฒนธรรมพื้นบานเมืองซงอับ	ของชาวเกาะเชจู	ซึ่งเป็น

เขตอนุรักษวัฒนธรรมพื้นบาน	ที่เคยเป็นศูนยกลางดานการปกครองของเกาะมากอน	จึงมีบานซึ่งเคยเป็นหนวย
งานราชการเกาอยูหลายหลังและที่นาสนใจคือ	ไดพบกับชาวบานที่มีความเป็นมิตรอาศัยอยูในบานที่สรางดวย
หิน	มุงหลังคาดวยฟาง	และลอมรอบดวยกําแพงหินอยางในสมัยโบราณ	ชมวิถีชีวิตแบบเดิมมาตั้งแตอดีตจนถึง
ปัจจุบัน	พรอมสัมผัสถึงวัฒนธรรม	วิถีชีวิตของชาวเกาหลี	แบบพื้นเมืองโบราณอยางแทจริง
นําทานเดินทางสู	ซงซานอิลซุงบง	หรือ	ยอดเขาแหงพระอาทิตย	(SEONGSAN	ILCHULBONG)	ซึ่งตั้ง

อยูทางทิศตะวันออกของเกาะเจจู	ทานจะประทับใจจนไมมีวันลืมกับมรดกโลกแหงธรรมชาติแหงน้ี	ยอดเขาแหง
พระอาทิตยอันสวยงามแหงน้ีโผลขึน้มาจากใตทะเลเน่ืองจากการประทุของภูเขาไฟ	ซึ่งมีเวลายาวนานกวา
100,000	ปีมาแลว	สถานที่แหงน้ีคือปลองภูเขาไฟขนาดมหึมา
รับชม	โชวดําน้ํา	โดยไมใชออกซิเจนจาก	อาจุมาเกาหลี	โดยจะดําไปจับปลาหมึกเป็นๆ	ขึน้มาทําเป็นอาหารให

ทานไดรับประทานสดๆจากใตทองทะเล	
นําทานเดินทางสู	พิพิธภัณฑสัตวน้ํา	(Hanwha	Aqua	Planet	Jeju)	เป็นพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดในเอเชีย	เป็น

สถานที่แหงหน่ึงที่ทัวรเกาหลีตองมาเยือน	เป็นศูนยการเรียนรูทางทะเลเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใตทะเล
ที่จัดแสดงไวใหชมอยางสวยงาม	มีการจัดการแสดงของสัตวน้ําใหชมอีกดวย	นอกจากน้ี	ยังมีอุโมงคใตน้ําใหทาน
ไดเดินชมการใชชีวิตของสัตวน้ําในระดับน้ําลึกประมาณ	80	เมตร

ชวงคํ่า
คํ่า	รับประทานอาหารคํ่า
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก	SEA	N	HOTEL	OR	SAME	CLASS	หรือเทียบเทา



	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ฮอกเก็ตนามู	เป็นสมุนไพรที่ขึน้เฉพาะประเทศเกาหลี	10	ปีจะออกดอกหน่ึง
ครั้งปลูกบนยอดเขาสูง	เมื่อนําดอกมาสกัด	มีสรรพคุณ	ชวยขับสารพิษตกคาง
ตางๆออกจากตับอยางปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ	มีขายเฉพาะใน
ประเทศเกาหลีเทาน้ัน	เกรดสงออกที่ขายตามหามสรรพสินคาบานเรา	จะเป็น
เกรดบีเทาน้ัน	ไมมีเกรดเอ

	รับประทานอาหารกลางวัน

น้ํามันสนเข็มแดง	เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ	์100%	ซึ่งสรรพคุณ
ของน้ํามันสนเข็มแดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย	ทั้งชวยละลายคลอเรสเต
อรอล	และไขมันที่อุดตันในเสนเลือด	ลดระดับน้ําตาลในเลือด	ชวยขับสารพิษ
ออกจากรางกายในรูปแบบของเสีย	เชน	เหงื่อ	ปัสสาวะ	อุจจาระ	ชวยลางสาร
พิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด	เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึน้	ชวย
เพิ่มภูมิตานทานใหกับรางกาย	บํารุงผิวพรรณใหสดใสจากภายใน	และลด
อัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

Kakao	Friends	Shop	เป็นรานที่ขายสินคาที่เกี่ยวกับตัวการตูน	mascot	ของ
KakaoTalk	มากมาย	มาในรูปแบบทั้งเครื่องเขียน	ของใช	แกวน้ํา	ตุกตา	และ
ยังมีมุมถายรูปกับตัวการตูนในรานอีกดวย

เป็นหมูบานที่อนุรักษคุณคาทางวัฒนธรรมไว,	บานแบบพื้นเมืองโบราณ	ที่ใช
ดินและหินลาวาภูเขาไฟเป็นวัสดุกอสรางหลักปิดชองวางดวยดินเหนียว
หลังคามุงดวยหญาแฝก	ชมวิถีชีวิต	เครื่องมือเครื่องใช	ภายในหมูบานที่ถูก
อนุรักษไวอยางดี	บานในแตละตระกูลจะเหมือนบานจีนโบราณคือมีบาน
หัวหนาหลังหน่ึง	ซึ่งดูดีเป็นพิเศษ	ตามดวยบริวารอีกหลายหลังภายในกําแพง
เดียวกัน

ซองซาน	อิลชุบง	เป็นหน่ึงในภูเขาไฟ	360	ลูกบนเกาะเชจู	ตั้งอยูดานตะวันออก
ของเกาะ	ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาใตน้ํามากวา	100,000	ปี	ปากปลอง
ภูเขาไฟมีขนาดเสนผาศูนยกลาง	600	เมตร	และมีความลึก	90	เมตร	สันขอบ
ปากปลองเป็นลักษณะขอบหิน	99	หยัก	ทําใหดูเหมือนมงกุฎยักษ	และไดรับ
การบันทึกใหเป็นมรดกโลกจากองคการยูเนสโก	วาเป็นจุดชมพระอาทิตยขึน้ที่
มีความสวยงามทางธรรมชาติ	จนไดรับการขนานนามวา	“ยอดเขาแหงอรุณรุง
Sunrise	Peak”



พิพิธภัณฑสัตวน้ําหรือ	Aquarium	ที่ใหญที่สุดในเอเชีย	เป็นสถานที่อีกแหงหน่ึง
ที่ไมควรพลาดเมื่อไดไปเยือนเชจู	เพราะที่น่ีเป็นทั้งศูนยการเรียนรูทางทะเล
ความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใตทะเลที่จัดแสดงไดนาสนใจ	สวยงาม
มีตูปลาจํานวนมากตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญมหึมาอลังการ	ชวนตื่นตา
ตื่นใจอยางยิ่ง	นอกจากน้ี	ก็มีกิจกรรมและการแสดงของสัตวน้ําใหชมอยาง
เพลิดเพลินอีกดวย	มีฉลามวาฬเป็นไฮไลทของพิพิธภัณฑแหงน้ี

	รับประทานอาหารคํ่า
	SEA	N	HOTEL	OR	SAME	CLASS	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
เชา	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	ถนนโทแกบิโดโร	สัมผัสปรากฏการณประหลาดบริเวณเนิน	รถของคุณจะไหลขึน้เนินเมื่อปลด

เกียรวางและปลอยเบรก
นําทานเดินทางสู	ศูนยโสมรัฐบาล	ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี	โสม	จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใชกัน

มากที่สุด	เพราะเชื่อวาโสมสามารถรักษาโรคไดสารพัดโรค	วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใชเวลาตั้งแต	1-6	ปีโสมอายุ
6	ปี	ถือไดวาเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด
นําทานเดินทางชม	SUMOKWON	THEME	PARK	สถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา	50	ชิ้น

นํามารวมอยูในที่เดียวในแบบที่ไมธรรมดา	เนนการจําลองเมืองที่ทุกอยางกลายเป็นน้ําแข็ง	สวยงาม	ตระการ
ตา	ไมวาคุณจะมาเที่ยวเกาหลีฤดูไหน	ก็สามารถสัมผัสความหนาวเย็นกวาลบ	5	องศา	ไดตลอด	365

ชวงเทีย่ง
กลางวัน	รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางสู	DOWTOWN	เกาะเชจู	(	BAOAEN	STREET)	แหลงชอปป้ิงที่ทานสามารถเลือกสินคาเทรนด

แฟชั่นลาสุดของเกาหลีไดที่น้ีโดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชนเสื้อผา	รองเทา	กระเปา	เครื่องประดับ	ทั้งแบรนดเนม
เชน	EVISU,	GAP,	ONISUKA	TIGER	และสินคาจากแบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ	เครื่องสําอางเชนETUDE
HOUSE,	SKIN	FOOD,	THE	FACE	SHOP,	MISSHA,	ROJUKISS,LANEIGE	อีกทั้งยังมีรานกาแฟ	รานอาหาร
ตางๆอีกมากมายใหทานไปลองชิมกัน	ชอน
นําทานสู	สนามบินอินชอน	ระหวางทางพาทานแวะละลายเงินวอนที่รานคาสนามบิน	SUPER	MARKET	ซึ่ง

ทานสามารถเลือกซื้อสินคาเกาหลีไดอีกรอบ	โดยเฉพาะของกิน	เชน	บะหมี่ซินราเมียน	(มามาสไตลเกาหลี)	อูดง
กิมจิ	ขนมชอคโกพาย	น้ําจิ้มปรุงรสหมูยางเกาหลี	ไกตุนโสมสําเร็จรูป	ผลไมตามฤดูกาล	ในราคาพิเศษกอนกลับ
เมืองไทย

ชวงคํ่า
22.30	เดินทางกลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน	JIN	AIR	(LJ)	เทีย่วบินที	่LJ707

02.25	ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ถนนสายน้ีเป็นที่รูจักกันดีบนเกาะเจจู	มีชื่อวา	ดอกเกบิ	(dokkaebi)	ชื่อถนน
พิศวงมาจากถนนเป็นทางลาดขึน้เขา	แตเมื่อนํารถไปจอดพรอมดับเครื่องยนต
บนทางลาดแหงน้ี	รถก็ยังคงสามารถเคลื่อนที่ไปขางหนาได	เป็นสถานที่ทอง
เที่ยวอีกแหงหน่ึงของเกาะเชจู	ที่นักทองเที่ยวนิยมมาสัมผัสความพิศวงและบน
ถนนสายน้ี	ความพิเศษของถนนสายน้ี	ก็เน่ืองมาจาก	ตัวถนนเป็นทางลาดขึน้
เขา	แตเมื่อนํารถไปจอด	แลวดับเครื่องยนตบนทางลาดแหงน้ี	รถโคชก็ยังคง
สามารถเคลื่อนที่ไปขางหนาไดอยู

	รับประทานอาหารกลางวัน

สถานที่แหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม	เพื่อฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ	ของ
โสมแตละชนิด	โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ	ตองมีอายุ	6	ปี	รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับ
เรื่องน้ีอยางมากจึงตองเขามาควบคุมทุกขั้นตอน	ตั้งแต	การเริ่มปลูกโสม	จน
กระทั้งการผลิตออกมาเป็นตัวยา	“โสมเกาหลี”	น้ันมีสารประกอบที่สําคัญอยู
หลายอยางมีทั้งวิตามินและแรธาตุหลายชนิด

SUMOKWON	THEME	PARK	สถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็ง
กวา	50	ชิ้น	นํามารวมอยูในที่เดียวในแบบที่ไมธรรมดา	เนนการจําลองเมืองที่
ทุกอยางกลายเป็นน้ําแข็ง	สวยงาม	ตระการตา	ไมวาคุณจะมาเที่ยวเกาหลีฤดู
ไหน	ก็สามารถสัมผัสความหนาวเย็นกวาลบ	5	องศา	ไดตลอด	365

DOWTOWN	เกาะเชจู	(	BAOAEN	STREET	)	แหลงชอปป้ิงที่ทานสามารถ
เลือกสินคาเทรนดแฟชั่นลาสุดของเกาหลีไดที่น้ีโดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชน
เสื้อผา	รองเทา	กระเปา	เครื่องประดับ	ทั้งแบรนดเนมเชน	EVISU,	GAP,
ONISUKA	TIGER	และสินคาจากแบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ	เครื่องสําอาง
เชนETUDE	HOUSE,	SKIN	FOOD,	THE	FACE	SHOP,	MISSHA,
ROJUKISS,LANEIGE	อีกทั้งยังมีรานกาแฟ	รานอาหารตางๆอีกมากมายให
ทานไปลองชิมกัน

ตั้งอยูบนเกาะเชจู	เป็นทาอากาศยานที่ใหญเป็นอันดับที่	3	ของเกาหลีใต	รอง
จากทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	และทาอากาศยานกิมโป	กอตั้งเมื่อปี
พ.ศ.	2511

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



เน่ืองจากทางแลนดเกาหลี	ไดรับการแจงเตือนหลายครั้งจากกรมตรวจคนเขาเมืองเกาหลี	และจากสายการบิน
เรื่องผูแอบแฝงมาเป็นนักทองเที่ยว	แตไปดวยวัตถุประสงคอื่น	เชน	ไปทํางานในประเทศเกาหลี	หากผูเดินทางทานใด
เขาขายเป็นผูตองสงสัย	ทางแลนดเกาหลีจําเป็นตองเก็บคาประกัน	เพื่อใหลูกคาไป-กลับพรอมกรุปเป็นจํานวนเงิน
10,000	บาท	กรณีที่ลูกคาเป็นนักทองเที่ยวจริงๆ	ทางเราจะคืนเงินในสวนตรงน้ีใหเมื่อเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยใน
กรณีที่ลูกคาเดินทางไป-กลับพรอมกรุป	และผานการตรวจสอบของกรมแรงงาน	และตรวจคนเขาเมืองประเทศ
เกาหลี	ดังน้ันทางเราจึงใครขอความรวมมือจากลูกคาดวยคะ
บริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บเงินเพิ่มเติมหากลูกคาตองการขอแยกออกจากกรุปหรือไมเที่ยวตามรายการที่บริษทั

กําหนด	ทานละ200	US
ในกรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเขา-ออกนอกประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั

บริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
ในกรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	หรือ	เทศกาล	บริษทัฯไดมีการการันตีมัดจํา	หรือ	ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสาย

การบิน	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	(เหมาลํา),	EXTRA	FLIGHT	(เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเขามาชวง
วันหยุด	หรือ	เทศกาลดังกลาว)	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมด

1.	ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	5,000	บาท	หรือชําระทั้งหมด
2.	สวนที่เหลือชําระภายใน	7	วัน	หลังจากการชําระมัดจํา	(เน่ืองจากเป็นเครื่องบินเชาเหมาลํา)	ในกรณีที่ไมชําระ

เงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด	ขอสงวนสิทธิใ์นการบอกยกเลิกการเดินทาง
3.	การจองจะมีผลสมบูรณ	โดยจะตองสงแฟกซ	หรือ	อีเมล	ใบจองทัวรใหเจาหนาที่ฝ ายขาย	พรอมกรอกรายชื่อของ

ผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง
4.	กรณีถาหนังสือเดินทางตางชาติ	เก็บเพิ่ม	3,000	บาทตอ/ทานไมรวมคายื่นวีซา**เน่ืองจากทางแลนดเกาหลี	ได

รับการแจงเตือนหลายครั้งจากกรมตรวจคนเขาเมืองเกาหลี	และจากสายการบิน	เรื่องผูแอบแฝงมาเป็นนักทองเที่ยว
แตไปดวยวัตถุประสงคอื่น	เชน	ไปทํางานในประเทศเกาหลี	หากผูเดินทางทานใดเขาขายเป็นผูตองสงสัย	ทางแลนด
เกาหลีจําเป็นตองเก็บคาประกัน	เพื่อใหลูกคาไป-กลับพรอมกรุปเป็นจํานวนเงิน	10,000	บาท	กรณีที่ลูกคาเป็นนัก
ทองเที่ยวจริงๆ	ทางเราจะคืนเงินในสวนตรงน้ีใหเมื่อเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยในกรณีที่ลูกคาเดินทางไป-กลับ
พรอมกรุป	และผานการตรวจสอบของกรมแรงงาน	และตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลี	ดังน้ันทางเราจึงใครขอ
ความรวมมือจากลูกคาดวยคะ
5.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บเงินเพิม่เติมหากลูกคาตองการขอแยกออกจากกรุปหรือไมเทีย่วตาม

รายการทีบ่ริษทักําหนด	ทานละ200	US

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับตามเสนทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพรอมคณะ	กรณีอยูตอตองเสียคา
เปลี่ยนแปลงตัว๋
2.	คาอาหารทุกมื้อ	ตามที่ระบุในรายการ
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
4.	คาที่พักตามระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานตามโรงแรมที่ระบุ	หรือเทียบเทา
5.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
6.	คาภาษีสนามบิน	ทุกแหงที่มี
7.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ	15	กก.
8.	คาหัวหนาทัวรนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง

-	การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณี	เสียชีวิต	สูญเสีย	อวัยวะสายตาหรือ	ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	1,000,000	บาท
-	การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครั้ง	500,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาโทรศัพทสวนตัว,	คาซักรีด,	มินิบารในหอง,	รวมถึงคาอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(หากทานตองการสั่งเพิ่ม	กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตาง
หาก)



2.	คาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิ่นทานละ	35	USD	ตอคนตอทริป	หรือ	ทานละ	35,000	วอน	หรือ	1,000	บาท	ตอ
ทานตลอดทั้งทริป
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั	หรือตองการใบกํากับ

ภาษี)
4.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ	ที่หนักเกินสายการบินกําหนด(ปกติ	15	กก.)
5.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว

กรุณาเตรียมเอกสารคือ	
1)พาสปอรต
2)ใบประจําตัวคนตางดาว
3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู
4)สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)
5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี)
6)รูปถายสี	2	น้ิว	2	รูป	แลวทางบริษทัฯจะเป็นผูดําเนินการยื่นวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก	(สําหรับ

หนังสือเดินทางตางดาว	เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)

PASSPORT	ตองมีอายุการใชไมนอยกวา	6	เดือนนับจากวันเดินทาง

ทางเรามีบริการเลือกซื้อทัวรเสริมตางหาก	เชน	HORSE	RIDING	TOUR	,	NANTA	SHOW	สอบถามราคา
ไดทีห่ัวหนาทัวร
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์ยกเลิกการเดินทาง	ในกรณีที่จํานวนผูเดินทาง	ตํ่ากวา	15	ทาน(ผูใหญ)	ขึน้ไป	โดยบริษทัฯ

จะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย	7	วัน	กอนการเดินทาง
2.	เที่ยวบินราคาและรายการทองเที่ยว	สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ

ผูเดินทางเป็นสําคัญ
3.	หนังสือเดินทาง	ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง

เที่ยวเทาน้ัน
4.	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น	อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชาจากสาย

การบิน,	การประทวง,การนัดหยุดงาน,	การกอจลาจล,	การเมือง,	ภัยธรรมชาติ	(โดยบริษทัฯจะดําเนินการประสาน
งานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา)
5.	ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไมคืนเงิน	ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	เชน	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
6.	ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไมรับผิดชอบใดๆ	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
7.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ

แลว	ตามที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
8.	บริษทัขอสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน

เมนูอาหาร
1.	HANSIK	เมนูอาหารชุดโตะพื้นเมืองยางบางแบบฮันจองชิของ	ชาวเกาหลีโบราณเพื่อสมดุลของรางกาย	มี

อาหารจํานวนมากกวา15	ถวย	ที่ทานจะไดลิ้มลอง	ซึ่งประกอบไปดวยอาหารอรอยและมีคุณคาทางอาหารสูง	เชนกิม
จิ	จอทกอล	น้ําซุปหมอไฟ	เน้ือสัตว	ปลา	ผักตางๆ	เป็นตน
2.	แฮมุนทัง	หรือ	โป ะแตกเกาหลี	ประกอบดวยอาหารหลากหลายรสชาติ	เนนอาหารทะเลสดใหม	เชน	หอย	ปู	กุง

และผักสดนานาชนิด	ตมบนหนอไฟรอน	ๆ	รับประทานพรอมกิมจิ	และขาวสวย
3.	พุลโกกิ	หมูสไลดที่ผานการหมักดวยเครื่องปรุงจนไดที่	นํามาผัดรวมกับผักสดนานา	ชนิดบนกระทะรอนๆ	รับ

ประทานพรอมเครื่องเคียง	และขาวสวยรอนๆ	มีกลิ่นหอมนาลิ้มลอง
4.	Budaejjigae	หลังสงครามเกาหลีสิ้นสุดลง	ปัญหาการขาดแคลนอาหารไดลุกลามประเทศเกาหลีใตชาวเกาหลี

หลายๆคนจึงนําเอาเสบียงอาหารจากอเมริกาไมวาจะเป็น	แฮม	สแปม	ไสกรอก	มาใสลงในซุปที่ปรุงดวยเครื่องปรุงรส
เผ็ดของเกาหลีทั้งซอสพริกโคชูจังและกิมจิ	จนอาหารชนิดน้ีที่เรียกวา	“Budae	jjigae”	หรือซุปทหารไดรับความนิยม



มากขึน้
5.	พิบิมพัพ	พุลโกกิ	ทําจากขาวสวยผสมกับเน้ือหมูหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ	ผักปรุงรสและไข	จะคลุกกับโคชูจัง(ซอสพริก

รสเผ็ด)	ก็ไดถาตองการ	เสิรฟพรอมหมูผัดวุนเสน	และหอมใหญ	มีน้ําขลุกขลิกออกรสหวานเล็กนอย
6.	ซัมเคทัง	หรือ	ไกตุนโสม	อาหารตําหรับชาววังบํารุงสุขภาพ	บริการทานละ	1	ตัว	บรรจุอยูในหมอเหล็กรอนๆ

ภายในตัวไกจะยัดไสดวยขาว	และของบํารุงตางๆ	อาทิ	เม็ดพุทราแหง	รากโสม	เกากี้	ปรุงรสดวยพริกไทยดํา	และ
เกลือ	รับประทานพรอมเครื่องเคียงที่เรียกวา	กักตุกี	(ทําจากหัวไชเทาดอง)	และเสนขนมจีนหนานุมแบบเกาหลีพรอม
ทั้งเสิรฟ	อินซัมจูหรือเหลาดองโสม
7.	ปลาสไตลเกาหลี	เสริฟพรอมดวยน้ําซุปปรุงรส	รับประทานพรอมกับผัก	เครื่องเคียง	และขาวสวยรอนๆ

1.				การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ	ก็ตอเมื่อไดแฟกซ	หรือ	อีเมล	การยกเลิกใหกับเจาหนาที่ฝ ายขาย
•				ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันทําการขึน้ไป					คืนเงินทั้งหมด
•				ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	วันทําการขึน้ไป				เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
•				ยกเลิกกอนการเดินทาง	7	-	14	วันทําการ								เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาทัวร
•				ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1	-	6	วันทําการ					เก็บคาใชจายทั้งหมด	100	%	ของราคาทัวร
2.				การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป วยหรือมีเหตุจากรางกายที่ไมสามารถเดินทางในชวงเวลาที่จองได

การยกเลิกการเดินทาจะตองแสดงใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลใหกับเจาหนาที่ฝ ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธิ ์
พิจารณาในการคืนเงินใหกับลูกคาเป็นกรณีไป
3.		ในกรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเขา-ออกนอกประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษทับริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
4.				ในกรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	หรือ	เทศกาล	บริษทัฯไดมีการการันตีมัดจํา	หรือ	ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับ

สายการบิน	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	(เหมาลํา),	EXTRA	FLIGHT	(เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเขามา
ชวงวันหยุด	หรือ	เทศกาลดังกลาว)	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมด


