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โปรแกรมเชจู ไม่มีหัวหนา้ทัวร์ไทย แต่ จะมีไกด์รอต้อนรับที่สนามบินเชจู นําเที่ยวทุกวันตามโปรแกรม 

 

 

กําหนดการเดินทาง 01 ธันวาคม – 23 กุมภาพันธ์ 2512 

โปรแกรมเดินทาง 
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมล็ด  - วัดซันบังซา  - ภูเขาซองอัค – 

ร้านน้ํามันสน  - พิพิธภัณฑส์ัตว์น้ํา  - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – 
พิพิธภัณฑ์แฮนยอ  - ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร 

ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เคร่ืองสําอาง  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู 
    

 

23.00-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณช้ัน 4 ช้ันผู้โดยสารขาออก 
เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน .....  
 ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข .....  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวย
ความสะดวกในเรื่องของเอกสาร 

 

 

 

วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้ 
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02.35-03.05 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE552 นับเป็นสาย
การบินน้องใหม่ภายใต้การจดทะเบียนประเทศเกาหลใีต้ที่เพิ่งเข้ามาบินในตลาดไทยเมื่อปี พ.ศ. 
2554 เป็นสายการบินคุณภาพใช้เวลา 6 ปี ในการเติบโต มีเที่ยวบินทั้งในประเทศเกาหลแีละ
ต่างประเทศ ใช้เคร่ืองบินที่มีระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาด้านระยะทางการบิน 
และประสิทธิภาพในการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงอย่างดีเยี่ยม 

   

 

 

 

 

09.30-10.30  น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชจู เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของเกาหลีใต้ รอง
จากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน และท่าอากาศยานกิมโป ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2511 ผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พาท่านเดินทางสู่  เกาะเชจู ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน
มรดกโลก (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ช่ัวโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศ
เกาหลี) 

 พาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  
เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ 
ประกอบด้วยภูเขาไฟที่ดับไปนานแล้วซึ่งเป็นต้น
กําเนิดของเกาะส่วนใหญ่ในเชจู ภูเขาฮัลลาซาน
มีความสูง 1,950 เมตร และได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความ

ขอ้แนะน า  ถา้ตอ้งการน าของเหลวขึน้เครือ่งใสก่ระเป๋าถอืตดิตวัจะตอ้งบรรจใุนบรรจภุัณฑ ์และมปีรมิาณไมเ่กนิ 100 

มลิลลิติรตอ่ชิน้ (รวมกนัไมเ่กนิ 1 ลติร) บรรจภุัณฑด์งักลา่ว ควรใสใ่นถงุทีโ่ปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถงุขึน้

ไปเพยีงใบเดยีวเทา่นัน้ การน าผลติภัณฑข์องสดทีท่ าจากสตัวไ์มว่า่เนือ้หม ูเนือ้ววั ผัก ผลไมส้ด ไมอ่นุญาต ใหน้ าเขา้

ประเทศเพือ่ป้องกนัโรคตา่งๆ เพราะหากศลุกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีคา่ปรับ 

 

วันที่สอง      อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมล็ด  - วัดซันบังซา  - ภูเขาซองอัค 
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สวยงามลําดับที่ 182 ของเกาหลี และจัดต้ังเป็นอุทยานแห่งชาติต้ังแต่ปี ค.ศ. 1970 
ภูเขาฮัลลาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่สงวนเขตชีวมณฑล (UNESCO Biosphere 
Reserve) และเพียงอีกห้าปีต่อมาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ (World 
Natural Heritage Site) ให้ท่านได้สัมผัสความงามของภูเขาฮัลลาซานที่มีหิมะปกคลุม สีขาว
ของหิมะปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับปุยเมฆ ที่ตัดกับสีน้ําเงินของท้องฟ้า  เหมาะสําหรับการถ่ายรูป
เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก 

เที่ยง พร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนูขึ้นช่ือ จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว (1) เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม 
จิมดักจานใหญ่นี้ประกอบไปด้วย ไก่ช้ินโต วุ้นเส้นเกาหลีนี้มีลักษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆทําจาก
มันฝร่ังทําให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ  
การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉับๆให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคํา รับรองต้องติดใจ 

พาท่านเดินทางสู่ ไรช่าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ได้รับของขวัญจากธรรมชาติ ทําให้เป็น
ที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่ส่งผลิตภัณฑ์ชาเขียว
ส่งออกไปขายทั่วโลก เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติและ
วัฒนธรรมการชงชา   อันหลากหลาย รวมถึง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียว
คุณภาพเยี่ยมเหมาะสําหรับซื้อเป็นของฝาก มีคุกกี้
ชาเขียว ซุปชาเขียว แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และ

แชมพู เป็นต้น ภายในยังมีคาเฟ่ที่จําหน่ายชาเขียวทั้งร้อนและเย็น ไอศกรีม ชาเขียว และโรลชา
เขียวที่คุณไม่ควรพลาด  ภายในยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับ
ภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ รวมทั้งถ่ายภาพที่ระลึกกับถ้วยชา ซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวที่นี่ 

จากนั้นพาท่านสู่ สวนส้มไร้เมล็ด (ORANGE FARM) ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ 
เกาะเชจูเป็นที่ เดียวในเกาหลีที่สามารถปลูกส้มได้ดีและอร่อย
ที่สุดในประเทศ ส้มบนเกาะเจจูมีรูปร่างแปลกตาที่มี ช่ือว่า ฮัล
ลาบง เหตุผลที่เรียกช่ือส้มนี้ว่า ฮัลลาบง เพราะปลูกกันมากที่
ภูเขาฮัลลาซานซึ่งเป็นเขตที่อบอุ่นที่สุดของเกาหลี ฮัลลาบง
เป็นส้มที่เปลือกหนา มีรสหวานอร่อย ทําให้ได้รับความนิยม

จากคนในประเทศเกาหลีและเป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้สวนส้มยังเป็น
สถานที่ถ่ายทําซีร่ีส์เกาหลีช่ือดังหลายเร่ือง อาทิเช่น MY GIRL (รักหมดใจยัยกะล่อน) 
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จากนั้นพาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังซา วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล  
ระหว่างทางขึ้นท่านจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ ภายใน
วัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเ ป็นพระ
ประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่ เลื่อมใสของ
ชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใต้ที่นับถือศาสนา
พุทธ  และรูปป้ันเจ้าแม่กวนอิมซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเล 
นอกจากนั้นยังมีรูปป้ันพระสังกัจจายน์ ซึ่งหากได้ลูบพุง

ก็จะรํ่ารวยเงินทอง ท่านจะได้พบกับวิธีการทําบุญของชาวเกาหลีใต้ที่แตกต่างกับวัฒนธรรม
ไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็นอาหารสําหรับพระสงฆ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ถวาย
เทียนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต นอกจากนั้นที่วัดแห่งนี้ท่านยังจะได้ช่ืนชมกับวิวทะเลที่สวยงาม
ของแหลมมังกรที่ยื่นออกสู่มหาสมุทร 

พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONG AK)  เป็นภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู 
สามารถชมวิวท้อง ทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะ
แก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาด
ที่นี่จะไม่ได้เป็นทรายสีขาวแต่กลับเป็นหินสีดํา น้ําทะเลสี
ดําแปลกตา เป็นจุดดําน้ํายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  
ตรงฐานภูเขา จะมีช่องที่ทหารญี่ปุ่นบังคับให้คนเกาหลี
ขุดเจาะไว้ตั้งแต่สมัยสงครามโลก  เพื่อเอาไว้จอดเรือ
แอบซ่อนไว้สําหรับทําลายเรือของอเมริกา โดยทําเป็น
เรือติดระเบิดแล้วพุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนี้เปิดให้เข้าชม 

แต่มีเหตุการณ์เคยดินถล่มลงมาเลยปิดไม่ให้เข้าชมอีกเลย และยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทําเร่ือง 
"แดจังกึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ ละครโทรทัศน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้ 

ค่ํา พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล (2)  เป็นอาหารท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวเกาหลี  โดยการนําหมูสามชั้นไปย่าง
งบนแผ่นโลหะท่ีถูกเผาจนร้อน   ซัมกย็อบซัลจะเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พ ริกเขียว 
กระเทียมห่ันบางๆ พริกไทยป่น เกลือ และนํ้ามันงา ถึงแม้ว่าซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการท่ีสุดแสนจะ
ธรรมดา คือไม่ได้มีการหมักหรือมีส่วนผสมท่ีหลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว นับว่าพลาดไม่ได้เลย 

                                  จากน้ันพาทุกท่านเเข้าพักท่ี Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า   
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เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป 
ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (3)     (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะ
ไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จํานวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่า
เท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึ้น 

จากนั้นพาท่านเดินทางต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง 
มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ      ผ่านผลงานการวิจัยมากมาย
จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ โซล ประเทศเกาห ลี ใต้  มี
สรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ําตาลในกระแสเลือด ป้องกัน

การเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทํา
ให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกําลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่าง
มาก 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นพาท่านเข้าชม AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา หรือ Aquarium ที่ใหญ่ที่สุดใน
เอเชีย เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยือนเกาะเชจู เพราะที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลาง
การเรียนรู้ทางทะเล ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่จัดแสดงได้น่าสนใจ และ
สวยงาม ภายในมีตู้ปลาจํานวนมากตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มหึมาอลังการ ชวนตื่นตา
ตื่นใจอย่างยิ่ง นอกจากนี้ มีกิจกรรมและการแสดงของสัตว์น้ําให้ชมอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย 
อาทิเช่นการให้อาหารนกเพนกวินตัวน้อย ที่ต่างกรูกันมารับอาหารอย่างคึกคัก ลีลาตาม

วันที่สาม        ร้านน้ํามันสน  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา  - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ   
                        พิพิธภัณฑ์แฮนยอ  - ชายหาดวอลจองรี 
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ธรรมชาติอันน่ารักจะทําให้คุณหลงรักเพนกวินโดยไม่ รู้ตัว และมีฉลามวาฬเป็นไฮไลท์ของ
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ท่านสามาถดูการให้อาหารปลาฉลามสุดระทึก ที่นักประดาน้ําต้องใช้ทักษะ
และความสามารถพิเศษ ซึ่งจะทําให้คุณตื่นตาตื่นใจตลอดเวลา   

 

 

 

 

 

จากนั้นนําท่านชม ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขา
ไฟที่ดับแล้วปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดังที่ผู้คนมาขอพรและ
ชมพระอาทิตย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายังสามารถดื่มด่ํา
กับท้องฟ้าและน้ําทะเลสีคราม ทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู  เป็นสถานที่ที่
นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมมุโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่
ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินขึ้นไปยังปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ระหว่างทางท่าน
สามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพัก สามารถสัมผัส
วิวทิวทัศน์และบรรยากาศที่แตกต่างกัน เมื่อขึ้นไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะ
ได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงามอย่างแน่นอน 

เที่ยง อาหารกลางวัน บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก" (4) เป็นการนําเนื้อหมูหมักกับเคร่ืองปรุงรส
สูตรพิเศษ ก่อนนําไปผัดคลุกเคล้าพร้อมน้ําซุป นักท่องเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติ
ออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย  เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เคร่ืองเคียงต่าง และข้าวสวย
ร้อนๆ เป็นอาหารพิเศษที่ขอแนะนํา 

จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) 
หมู่บ้านแห่งนี้ ไม่ ใ ช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการ
ธรรมดา แต่ยังเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 
300 ปี ที่ยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์
ของการสร้างบ้านที่นี่คือจะใช้ดินเหนียว ผสมกับ
มูลม้า เป็นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกัน
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เป็นโครงสร้างของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมาเที่ยวเกาหลีใต้แล้วเคยเห็นไหต่างๆที่อยู่ตามบ้านก็จะ
เดาได้ว่าเป็นไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แต่สําหรับที่เกาะนี้นั้น ไหที่วางเรียง
รายกันอยู่ตามบ้านเรือนที่นี่จะเป็นไหสําหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอร์ร่ี ที่จะมีเฉพาะ
บนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะนําผลเบอร์ร่ีป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ําผึ้ง และหมักไว้สามปี 
ก่อนที่จะนํามารับประทานได้ รสชาติหวานอมเปร้ียว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้ในการรักษาคน
ป่วย  ปัจจุบันนี้กลายเป็นสินค้าที่ผู้มาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพื่อเป็น
ของฝาก 

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ Haenyeo Museum (พิพิธภัณฑ์แฮนยอ) แฮนยอ คือนักดําน้ําที่
ลงไปเก็บอาหารทะเลบริเวณรอบๆชายฝั่งของเกาะเชจู
ด้วยวิธีการตามแบบฉบับดั้งเดิมของเกาหลี บางคนก็
ยกให้ แฮนยอเป็นนางเงือกแห่งท้องทะเลซึ่งได้รับความ
สนใจอย่างมาก ภายในพิพิธภัณฑ์ทุกท่านจะได้พบ
ภาพถ่ายแฮนยอที่สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ
ผู้หญิงบนเกาะเชจู  โดยรูปแบบการจัดแสดง เป็น
อาคารและวัตถุบอกเล่า เ ร่ืองราว วิถี ชีวิตความ
เป็นอยู่  ซึ่งข้าวของ เคร่ืองใช้ที่นํามาแสดงส่วนใหญ่จะ
เป็นของใช้ที่เจ้าของบ้านได้ใช้งานจริง อาทิ เช่นการ
แต่งกาย ในสมัยก่อนชุดแต่งกายของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆที่ดูสบายตา และที่สําคัญคือมี
กฎห้ามไม่ให้ผู้ชายจ้องมองพวกเธอ แต่การแต่งกายของแฮนยอยุคปัจจุบันจะมีชุดที่รัดรูปเต็ม
ตัวคล้ายกับนักประดาน้ําสีดําโดยมีอุปกรณ์คือ แว่นกันน้ํา เคียว ถุงตาข่ายและหินตะกั่วร้อย
เพื่อถ่วงน้ําหนัก  ไฮไลท์ของแฮนยอคือจุดที่ดําลงไปจะลึกเกือบร้อยเมตรแต่แฮนยอก็ดําลงไป
ได้โดยไม่ต้องใช้ถังออกซิเจนแสดงให้เห็นว่าพวกเธอนั้นมีความแข็งแกร่งส่วนอาหารที่หามาได้
นั้นก็มีหลากหลายทั้งสาหร่าย หอยเป๋าฮื้อ เม่นทะเล หมึกยักษ์ ฯลฯ อันสะท้องถึงความอุดม
สมบูรณ์ของท้องทะเล (หมายเหตุ 5ขอสงวนสิทธิ์การเข้าชมเนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง
มีวันหยุดประจํา) 
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จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ Woljeongri Beach (ชายหาด วอลจองรี) เป็น 1 ใน 5 ชาดหาดที่
มีช่ือเสียงบนเกาะเชจู หาดทรายสีทองกับน้ําทะเลสีฟ้าใสที่สะท้อนแสงอาทิตย์ให้เห็นประกาย
ระยิบระยับนั้นดูกลมกลืนกันอย่างสวยงาม  เป็นชายหาดที่ผู้คนเดินทางมาเที่ยวพักผ่อน
ในช่วงฤดูร้อน บริเวณรอบชายหาดมีร้านกาแฟ คาเฟ่ ร้านอาหาร น่ารักกับบรรยากาศผ่อน
คลาย สบายๆ ให้ทุกท่านได้มาสัมผัส 

ค่ํา อาหารเย็นพร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนู ซีฟู๊ดนึ่ง สไตล์เกาะเชจู (1) เมนูประกอบไปด้วยหอย 
และ กุ้ง ทางเกาะเชจูขึ้นช่ือด้วยอาหารทะเลสดๆ อยากให้ทุกท่านได้ลิ้มความหอม หวานของ
หอย เมนูเสริฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ 

จากน้ันพาทุกท่านเเข้าพักท่ี Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า   

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป 
ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (2) (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่
แตกต่างจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จํานวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่านั้น 
แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึ้น 

จากนั้นพาทุกท่านชม  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินมังกร ที่มี
ลักษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหนึ่ง ในมนต์เสน่ห์ทาง
ธรรมชาติของเกาะเชจู ซึ่งถือกันว่าถ้าหากใครไม่ได้มา
เยือน ยงดูอัมร็อค เพื่อมาดูโขดหินมังกร ถือว่ายังมาไม่ถึง
เกาะเชจู โขดหินมังกรแห่งนี้เกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของ

คลื่นลมทะเล ทําให้มีรูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กําลังอ้าปากส่งเสียงร้องคํารามและ
พยายามที่จะผุดขึ้นจากท้องทะเล เพื่อขึ้นสู่ท้องฟ้า เป็นประติมากรรมที่ธรรมชาติได้
สร้างสรรค์มา สถานที่แห่งนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเกาหลีเป็นอย่างมาก 

จากนั้นนําท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์
เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทาง
การแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปร้ียว ดีสําหรับบุคคลที่ 
นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยใน

วันที่สี่           ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เคร่ืองสําอาง   
                      ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ  
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การล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ  หรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของ
ท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนม  พื้นเมืองเกาหลี
หลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็ตส้ม กิมจิ ส้ม
อบแห้ง มาม่า        วุ้นเส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น 
ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กระทะ ลูกบอลซักผ้า  เคร่ืองสําอางค์ช้ันนํา 
Etude , Skinfood  และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อ
มากมาย พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองสําอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชสําอางค์ที่
หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย   เช่น ผลิตภัณฑ์
บํารุงผิวหน้า เครืองสําอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีก
มากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้
ยังมีครีมที่โด่งดัง  อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซร่ัมพิษงู , 

ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้ําแตก , BB Cream , etc 

เที่ยง อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ (8) ส่วนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมักช้ินบาง ๆ ผัก
ต่าง ๆ เช่น กะหล่ําปลี เห็ดและวุ้นเส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและน้ํา 
เคร่ืองเคียงต่าง ๆ คือ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ 
ท่านจะอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 

จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิต
จากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด 
ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโสมพร้อมอธิบาย
คุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อ
โสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบํารุงร่างกาย

หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ 
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จากนั้นนําท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่  ดิวตี้ฟรี (Duty Free 
Shop) ที่นี่มีสินค้าปลอดภาษีช้ันนําให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 
500  ชนิด  อาทิเช่น น้ําหอม เสื้อผ้า เคร่ืองสําอาง กระเป๋า 
นาฬิกา เคร่ืองประดับ หลากหลาย        แบรนด์ดัง อาทิเช่น Dior 

,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   ฯลฯ 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู  แหล่งช้อปป้ิง
สินค้าท้องถิ่น ช่ือดัง บนเกาะเชจู อาทิเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า 
เคร่ืองสําอางค์ เคร่ืองประดับ NEW BALANCE , NIKE , 
ADIDAS สัมผัสประสบการณ์ช้อปป้ิงที่ เ ร้าใจที่สุดของคุณ 
เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศทะเลใต้ 

 

21530 น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE551  

              เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัท***           ในกรณีเกิดเหตสุุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจร
ติดขัด หรอืสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และเจ้าหน้าท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการ
ท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม        ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องคา่เสียหาย ว่าด้วยกรณีใดๆท้ังสิ้น ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และ
ค่าใช้จ่ายท่ีลูกค้าและบริษัทจ่ายไปแล้ว 

 

 

 

 

 

 

***เนือ่งจากทางแลนดเ์กาหล ีไดร้บัแจง้เตอืนหลายคร ัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้ และจากสายการ

บนิ เรือ่งผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัทอ่งเทีย่ว แตไ่ปดว้ยวตัถปุระสงคอ์ืน่ เช่น ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงัน ัน้ต ัง้แตว่นัที ่

1 มนีาคม 2561 โปรแกรม HOT PROMOTION JEJU ทางแลนดเ์กาหลจี าเป็นตอ้งเก็บคา่ประกนัเพือ่ใหลู้กคา้ไป-กลบั

พรอ้มกรุป๊เทา่น ัน้ เป็นจ านวนเงนิ (10,000 บาท หรอื 300,000 วอน) หากลูกคา้เป็นนกัทอ่งเทีย่วจรงิๆ เดนิทางทอ่งเทีย่ว

พรอ้มกรุป๊และกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรบัเงนิประกนันีค้นืเต็มจ านวน ดงัน ัน้จงึใครข่อความ

รว่มมอืจากลูกคา้ปฎบิตัติามเงือ่นไขดงักลา่ว  (ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิประกนักรณีลูกคา้ไมผ่า่นกองตรวจคนเขา้เมอืง 

หรอื กรมแรงงานท ัง้ทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้*** 

หากทา่นถูกเจา้หนา้ทีต่ม.เกาหล ีกกัตวัไมใ่หเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในระหวา่งถกูกกัตวัและสง่ตวักลบั

ประเทศไทย      ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองท ัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจง้ใหท้ราบวา่ ทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงประมาณ 1 ช ัว่โมง ทางทวัรไ์มม่ี

นโยบายใหค้ณะรอ ทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หากสามารถผา่นเขา้เมอืงไดจ้ะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ย

ตนเอง และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา ขออภยั

ในความไมส่ะดวก 
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เงื่อนไขการให้บริการกรณีสํารองที่นั่ง  
   1. ราคาโปรโมช่ันชําระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังได้รับ invoice 
      ราคาปกติชําระเงินมัดจํา***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice 
   2. ส่วนที่เหลือชําระเต็มจํานวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีทีไ่ม่ชําระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่
กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางกบั
ทางบริษัท 

อตัราคา่บรกิาร 

พเีรยีตเดนิทาง 
ผูใ้ห
ญ ่

เด็กไมเ่สรมิ
เตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ธันวาคม: 2-5 , 3-6 , 4-7 , 10-13 , 11-14 , 16-19 , 17-20 , 18-21 
มกราคม : 6-9 , 7-10 , 8-11 , 13-16, 14-17 , 15-18 , 20-23 , 21-
24  
22-25 , 27-30 , 28-31 , 29-1ก.พ. 
กมุภาพันธ ์: 10-13 , 11-14 , 12-15 , 19-22 , 24-27 , 25-28 ,26-1
ม.ีค. 

12,100./คน 

4,900.- 

ธันวาคม: 1-4 , 5-8 , 9-12 , 12-15 , 15-18  
มกราคม : 5-8 , 9-12 , 12-15 , 16-19 , 19-22 , 23-26 , 26-29 
,30-2ก.พ. 
กมุภาพันธ ์: 4-7 , 5-8 , 6-9 , 9-12 , 13-16 , 18-21 , 20-23 , 23-
26,        
27-2ม.ีค. 

12,400./คน 

ธันวาคม: 13-16 , 14-17  
มกราคม : 10-13 , 11-14 , 17-20 ,18-21 , 24-27 , 25-28 , 31-3
ก.พ. 
กมุภาพันธ ์: 3-7 , 7-10 , 8-11 ,14-17 , 17-20 , 21-24 , 22-25 , 
28-3ม.ีค. 

12,700./คน 

ธันวาคม: 19-22 
มกราคม : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 4-7 

13,400./คน 

ธันวาคม: 20-23 , 21-24 
กมุภาพันธ ์: 1-4 , 2-5 ,  

13,700./คน 

ธันวาคม: 22-25 , 23-26 , 24-27 14,100./คน 

ธันวาคม: 8-11 , 25-28 
กมุภาพันธ ์:15-18 , 16-19 

14,700./คน 

ธันวาคม: 6-9 , 26-29 , 31-3ม.ค. 16,700./คน 

ธันวาคม: 7-10 , 27-30 , 30-2ม.ค. 19,700./คน 

ธันวาคม: 29-1ม.ค. 21,700./คน 

ธันวาคม: 28-31 22,700./คน 
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ราคานี้รวม 
-   ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่ม ี  
-   ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ช้ิน 
-   ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชํานาญเส้นทาง นําท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์) 
-   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 (ขอสงวนสิทธิ์เอกสารเบิกประกัน หรือ ใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
ราคานี้ไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
-   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง

ค่าอาหาร และ เคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้า
ทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

-   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.) 
-   ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจําตัวคนต่างด้าว 
3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ 4) สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผู้เดินทาง
เตรียมเอกสารและดําเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น  (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว ผู้เดินทางต้องทํา
เรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 
-  ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกําหนด หากลูกค้าไม่
สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปส่วนตัวสํารองมาด้วย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจํา 
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
(ราคาโปรโมช่ันไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี )     

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผู้เดินทางได้*** 
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน

พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ 
-           จํานวนผู้เดินทาง ขัน้ต่ํา ผู้ใหญ่ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 
วันก่อนการเดินทาง 
-           ราคานี้เป็นราคาสําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยว
ต่างประเทศชําระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท) 
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 -            เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 
-           สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
-           หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 1 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยว เท่านั้น (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 1 เดือนทําให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษัท
จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศ
แบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแล้ว 
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
-           ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน 
-          การติดต่อใดๆกับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทําในวันทําการของบริษัทดังนี้ 
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 04.00 น. - 13.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทําการของบริษัท 
-          มัคคุเทศก์ พนักงาน  ไมม่ีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอํานาจขอบริษัทกํากับเท่านั้น 
-           หากท่านที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง
ก่อนทําการออกตั๋ว เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้า เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปล่ียนแปลง
วันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของ
ทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี 
-           ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปป้ิงตามที่โปรแกรมกําหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 
100,000 วอน หรือเป็นเงินไทย3,500 บาท 
-           ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และ
โรงแรมที่เข้าพัก ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได ้
-           ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 
บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธิ์การตัดห้องพักสําหรับผู้ที่ไม่เดนิทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพักได้ 
-           ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกค้าที่เดินทางท่องเที่ยว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
-            เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
ในเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

กรณุาอา่นเงือ่นไขการจองทวัรต์ามทีร่ะบใุนรายการขา้งตน้  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง 


