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กําหนดการเดินทาง � มีนาคม – �� พฤษภาคม ���� 

โปรแกรมเดนิทาง 
ฮลัโหลคติตี
เชจ ู– พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค – นํ
าตกซอนจยีอน – วดัซนับงัซา – ภูเขาซองอคั  

ป ั %นจกัรยาน Rail Bike  - รา้นคา้สมุนไพรสนเขม็แดง  - พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์
า  - ปล่องภูเขาไฟซองซานอลิจบูง  -  

หมู่บา้นวฒันธรรมซองอบึ – ทุ่งดอกยเูช หรอื ซอพจโิกจ ิ -– ชายหาดวอลจองร ี -  ยงดอูมัรอ็ค -  

รา้นคา้สมุนไพร  -  ซุปเปอรม์ารเ์กต็  - ศนูยเ์ครื%องสาํอาง  -  ศนูยโ์สม  - ดวิตี
ฟร ี - ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู
  

   

 

23.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที% ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณชั 
น 4 ชั 
นผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ EASTAR 

JET (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ .....  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข .....  โดยมเีจา้หน้าที%จากบรษิทัฯ

คอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกในเรื%องของเอกสาร 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 
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02.35-03.05 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบนิ EASTAR JET เที%ยวบนิที% ZE552 นบัเป็นสายการบนิน้องใหม่

ภายใตก้ารจดทะเบยีนประเทศเกาหลใีตท้ี%เพิ%งเขา้มาบนิในตลาดไทยเมื%อปี พ.ศ. 2UUV เป็นสายการบนิคณุภาพใชเ้วลา 

6 ปี ในการเตบิโต มเีที%ยวบนิทั 
งในประเทศเกาหลแีละต่างประเทศ ใชเ้ครื%องบนิที%มรีะบบเป็นมติรกบัสิ%งแวดลอ้ม มกีาร

พฒันาดา้นระยะทางการบนิ และประสทิธภิาพในการใช้นํ
ามนัเชื
อเพลงิอยา่งดเียี%ยม 

 

 

 

09.30-10.30  น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิชจู เป็นท่าอากาศยานที%ใหญ่เป็นอนัดบัที% 3 ของเกาหลใีต้ รองจากท่าอากาศยาน

นานาชาตอินิชอน และท่าอากาศยานกมิโป ก่อตั 
ง เมื%อปี พ.ศ. 2511 ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พา

ท่านเดนิทางสู ่  เกาะเชจ ูซึ%งไดร้บัการขึ
นทะเบยีนมรดกโลก (กรณุาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึ
น 2 ชั %วโมง เพื%อใหต้รง

กบัเวลาทอ้งถิ%นของประเทศเกาหล)ี 

 

 

 

พาท่านมุง่หน้าสู่ ฮลัโหลคิตตี& (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถานที%จดัแสดงเรื%องราวเกี%ยวกบัคติตี
 หลาก

หลายเวอรช์ั %น  รวมทั 
งสิ%งของเครื%องใชท้ี%เป็นคติตี
ทั 
งหมดรวบรวมไวท้ี%นี% พรอ้มเรื%องราวและประวตัคิวามเป็นมา ภายใน

มรีา้นขายของที%ระลกึน่ารกัๆ มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซื
อตดิไมต้ดิมอื เช่น ที%คาดผม รม่ สมดุ หมอน ตุ๊กตา และ

ชอ็กโกแลต รบัรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน อกีทั 
งยงัมคีติตี
คาเฟ ่ ซึ%งเป็นรา้นกาแฟตกแต่งอยา่งน่ารกั

เหมาะสาํหรบัการถ่ายภาพ ภายในรา้นมจีําหน่ายเคก้หลายรสชาต ิ  ไอศกรมีโยเกริต์ และกาแฟ รสชาตอิรอ่ยที%ไมค่วร

พลาด 

 

ขอ้แนะนาํ  ถา้ตอ้งการนาํของเหลวขึ�นเครื�องใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ�น (รวมกนัไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้นาํถุงขึ�นไปเพียงใบเดียวเท่านั�น การนาํผลิตภณัฑข์องสดที�ทาํจาก

สตัวไ์ม่ว่าเนื�อหมู เนื�อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ให้นาํเขา้ประเทศเพื�อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

วนัที�สองของการเดนิทาง    ฮัลโหลคติตี�เชจู – พพิธิภณัฑ์ชาโอซุลลอค – นํ�าตกซอนจยีอน – วดัซันบงัซา – ภูเขาซองอคั 
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พาท่านเดนิทางสู่ ไร่ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที%ได้รบัของขวญัจากธรรมชาติ ทําให้เป็นที%ปลูกชาเขียว

คุณภาพสูง ที%ส่งผลิตภณัฑ์ชาเขยีวส่งออกไปขายทั %วโลก เป็นสถานที%จดัแสดงประวตัิและวฒันธรรมการชงชา   อนั

หลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรูปจากชานานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยี%ยมเหมาะสําหรบัซื
อเป็นของฝาก 

มคีกุกี
ชาเขยีว ซุปชาเขยีว แผน่มาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพู เป็นต้น ภายในยงัมคีาเฟ่ที%จําหน่ายชาเขยีวทั 
งรอ้นและ

เยน็ ไอศกรมี ชาเขยีว และโรลชาเขยีวที%คุณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปด้วย หอชมววิซึ%งนักท่องเที%ยวจะได้

สมัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวที%ใหญ่ที%สุดในเกาหลใีต้ รวมทั 
งถ่ายภาพที%ระลึกกบัถ้วยชา ซึ%งเป็นสญัลกัษณ์

ของไรช่าเขยีวที%นี% 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิdว เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื
นเมอืงดั 
งเดมิ จมิดกัจานใหญ่นี
ประกอบไปดว้ย ไก่ชิ
น

โต วุ้นเส้นเกาหลีนี
มลีกัษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆทําจากมนัฝรั %งทําให้เหนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคล้ากบัซอสสูตร

เฉพาะเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิ
นเลก็พอดคีาํ รบัรองตอ้งตดิใจ 

จากนั 
นนําท่านเดนิทางสู่ นํ&าตกซอนจียอน นํ
าตกที%ไหลลงจากหน้าผา

หนินี
ท่านสามารถมองและจินตนาการเห็นออกเป็นรูปต่างๆ ทําให้เกิด

เสียงราวกบัฟ้าคะนอง สายนํ
 าตกไหลลงสู่แอ่งนํ
 ารวมกับแสงสะท้อน

เปรยีบได้กบัการรวมทั 
งผนืฟ้าและพื
นดนิเข้าดว้ยกนั ดว้ยความงดงามนี
 

ทําให้เป็นสถานที%ยอดนิยมของนักท่องเที%ยว เพื%อถ่ายภาพ โดยมนํี
าตก

ซอนจยีอนเป็นฉากหลงัภาพถ่ายที%สวยงาม 

จากนั 
นพาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัซา วดัแห่งนี
ตั 
งอยู่บน

เขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึ
นท่านจะได้ยินเสียงพระ

สวดมนต์ ภายในวดัจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ%งเป็นพระ

ประธานที%มคีวามศกัดิ gสทิธิ gและเป็นที%เลื%อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจ ู

และชาวเกาหลใีต้ที%นับถอืศาสนาพุทธ  และรูปป ั 
นเจ้าแม่กวนอิมซึ%งหนั

หน้าออกสูท่ะเล นอกจากนั 
นยงัมรีปูป ั 
นพระสงักจัจายน์ ซึ%งหากไดลู้บพุง

ก็จะรํ%ารวยเงนิทอง ท่านจะได้พบกบัวธิกีารทําบุญของชาวเกาหลีใต้ที%

แตกต่างกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื%อเป็นอาหาร

สําหรบัพระสงฆ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทียนเพื%อเป็นแสง

สวา่งแหง่ชวีติ นอกจากนั 
นที%วดัแหง่นี
ท่านยงัจะไดช้ื%นชมกบัววิทะเลที%สวยงามของแหลมมงักรที%ยื%นออกสูม่หาสมทุร 
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พาท่านเดนิทางสู่ ภเูขาซองอคั (SONG AK)  เป็นภูเขาไฟที%สวยงามอกี1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมววิท้องทะเล 

ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มชีายหาดหนิรมิทะเล 

ชายหาดที%นี%จะไม่ไดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสดีํา นํ
าทะเลสดีําแปลก

ตา เป็นจุดดํานํ
ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมชี่องที%ทหาร

ญี%ปุ่นบงัคบัใหค้นเกาหลีขุดเจาะไวต้ั 
งแต่สมยัสงครามโลก  เพื%อเอาไวจ้อด

เรอืแอบซ่อนไวส้าํหรบัทําลายเรอืของอเมรกิา โดยทําเป็นเรอืตดิระเบดิแล้ว

พุง่ชนแบบพลชีพี ก่อนนี
เปิดใหเ้ขา้ชม แต่มเีหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมาเลย

ปิดไมใ่หเ้ขา้ชมอกีเลย และยงัเคยเป็นสถานที%ถ่ายทําเรื%อง "แดจงักมึ"ตอนที%

ถูกเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลใีต ้

อาหารเยน็บรกิารท่านดว้ย  เมนู คาลบ ิ( Kalbi) อาหารเกาหลแีบบปิ
งยา่งที%มชีื%อเสยีงของเกาหล ีเป็นการนําเนื
อหมูมา

หมกักับเครื%องปรุงจนเนื
อนุ่ม แล้วจึงนําไปย่างบนแผ่นโลหะที%ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื
อนั 
นจะย่างเป็นชิ
นโต

พอสมควร พอใกลส้กุกต็อ้งใชก้รรไกรตดัเป็นชิ
นพอดคีํา ทานกบัเครื%องเคยีงจาํพวกผกั กระเทยีม กมิจ ิ

                                              จากนั 
นพาทุกท่านเเขา้พกัที% Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

รบัประทานอาหารเช้าที%โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ     

(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื
ออื%นๆมากนัก แต่จะต่าง

ตรงที%จาํนวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ที%น้อยกวา่เท่านั 
น แต่ในปจัจบุนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึ
น 

จากนั 
นพาทุกท่านเดนิทางสู่ RAIL BIKE JEJU เป็นแหล่งท่องเที%ยว

รูปแบบใหม่นับได้ว่าเป็นสถานที%พกัผ่อนและออกกําลังกาย Rail 

Bike คอืการป ั %นจกัรยานบนรางรถไฟ เป็นรถจกัรยาน 4 ล้อที%ต้องใช้

คนป ั %นตั 
งแต่ 2-4 คน มมีอเตอรไ์ฟฟ้าช่วยในการขบัเคลื%อน ไม่ทําให้

เหนื%อยเกินไป สําหรบัการป ั %นจกัรยาน Rail Bikeใช้ระยะเวลา

ประมาณ 30 นาท ีทุกคนจะเริ%มสตารท์ออกจากจุดเดยีวกนั จากนั 
น

เจ้าหน้าที%จะปล่อยให้ป ั %นจกัรยานออกไปทีละคนั โดยให้มรีะยะห่าง

กนัประมาณ 20 เมตร ระหว่างเส้นทางทุกท่านจะได้ชมธรรมชาติที%

เตม็ไปดว้ยพนัธุไ์มแ้ละดอกไมน้านาชนิด 

จากนั 
นพาท่านเดนิทางต่อที% ร้านค้าสมุนไพรสนเขม็แดง มหศัจรรย์

แห่งธรรมชาติ      ผ่านผลงานการวิจ ัยมากมายจากมหาวิทยาลัย

แห่งชาติโซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและนํ
าตาลใน

กระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตนั และสามารถล้าง

สารพิษในร่างกาย เพื%อเพิ%มภูมิต้านทานและทําให้อายุยืนแบบชาว

เกาหล ีซึ%งกําลงัเป็นสิ%งที%ไดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

วนัที�สามของการเดนิทาง    ปั�นจกัรยาน Rail Bike  - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง  - พพิธิภณัฑ์สัตว์นํ�า  - ปล่องภูเขาไฟซองซานอลิจูบง  - 

                                            หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ  - ทุ่งดอกยูเช หรือ ซอฟจโิกจ ิ- ชายหาดวอลจองรี 



 

 

5 

 

 

จากนั 
นพาท่านเขา้ชม AQUA PLANET พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์
า หรอื Aquarium ที%ใหญ่ที%สุดในเอเชยี เป็นสถานที%อกีแห่ง

หนึ%งที%ไม่ควรพลาดเมื%อไดม้าเยอืนเกาะเชจู เพราะที%นี%

เป็นทั 
งศูนยก์ลางการเรยีนรูท้างทะเล ความรูเ้กี%ยวกบั

ธรรมชาติและสิ%งมชีีวิตใต้ทะเลที%จดัแสดงได้น่าสนใจ 

และสวยงาม ภายในมตีู้ปลาจํานวนมากตั 
งแต่ขนาด

เล็กจนถึงขนาดใหญ่มหึมาอลงัการ ชวนตื%นตาตื%นใจ

อย่างยิ%ง นอกจากนี
 มกีจิกรรมและการแสดงของสตัว์

นํ
 าให้ชมอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย อาทิเช่นการให้

อาหารนกเพนกวนิตวัน้อย ที%ต่างกรูกนัมารบัอาหาร

อย่างคกึคกั ลีลาตามธรรมชาติอนัน่ารกัจะทําให้คุณ

หลงรักเพนกวินโดยไม่รู้ต ัว และมีฉลามวาฬเป็น

ไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี
  ท่านสามาถดูการให้อาหารปลาฉลามสุดระทึก ที%นักประดานํ
 าต้องใช้ทักษะและ

ความสามารถพเิศษ ซึ%งจะทําใหค้ณุตื%นตาตื%นใจตลอดเวลา 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านด้วย "แทจพีลูแบ็ก"  เป็นการนําเนื
อหมูหมกักบัเครื%องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนําไปผดั

คลุกเคลา้พรอ้มนํ
าซุป นกัท่องเที%ยวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื%อสุกรบัประทานกบั 

ผกัสด กมิจ ิเครื%องเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษที%ขอแนะนํา 

 

 

 

 

จากนั 
นนําท่านชม ปล่องภเูขาไฟซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟที%ดบัแล้ว           

ปากปล่องภูเขาไฟที%มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานที%โด่งดงัที%ผูค้นมาขอพรและชมพระอาทติยข์ึ
น เป็นหนึ%งใน 10 

สถานที%สวยงามในเกาะเชจ ูและในจุดนี
เรายงัสามารถดื%มดํ%ากบัท้องฟ้าและนํ
าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที%สวยงามโดยรอบ

ของตวัเมอืงเชจู         เป็นสถานที%ที%นักท่องเที%ยวจากทั %วทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ%ง

มหศัจรรยใ์หมท่างธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึ
นไปยงัปากปล่องภูเขาไฟที%ดบัแล้ว ระหว่างทางท่านสามารถ

หยุดแวะพกัชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที%ท่านแวะพกั สามารถสมัผสัวิวทิวทศัน์และบรรยากาศที%

แตกต่างกัน เมื%อขึ
นไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมัผสักบัอากาศบริสุทธิ g และทัศนียภาพที%

สวยงามอยา่งแน่นอน 
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จากนั 
นพาท่านเยี%ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้านแห่งนี
ไม่ใช่เป็นแค่

หมูบ่า้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมูบ่า้นโบราณอายุมากกว่า rss ปี ที%ยงัมชีาวบ้านอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของ

การสรา้งบา้นที%นี%คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมลูมา้ เป็นตวัยดึกอ้นหนิและก้อนอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับ้าน 

ถา้ท่านเคยมาเที%ยวเกาหลใีตแ้ลว้เคยเหน็ไหต่างๆที%อยูต่ามบ้านกจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหสําหรบัทํา "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของ

เกาหล ีแต่สาํหรบัที%เกาะนี
นั 
น ไหที%วางเรยีงรายกนัอยูต่ามบา้นเรอืนที%นี%จะเป็นไหสําหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราส

เบอรร์ี% ที%จะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี
 โดยชาวบ้านจะนําผลเบอรร์ี%ป่ามาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบันํ
าผึ
ง และหมกัไวส้ามปี 

ก่อนที%จะนํามารบัประทานได้ รสชาติหวานอมเปรี
ยว และในสมยัก่อนเคยถูกใช้ในการรกัษาคนป่วย  ปจัจุบนันี


กลายเป็นสนิคา้ที%ผูม้าเยี%ยมเยอืนมกัจะซื
อกลบัไปรบัประทาน และซื
อเพื%อเป็นของฝาก 

จากนั 
นพาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป บานเหลืองอร่ามเตม็เนินเขา เป็นววิธรรมชาติที%สวยงามเหมาะแก่

การถ่ายรูปอย่างยิ%ง (ปริมาณของดอกเรปบานอาจขึ
นอยู่กบัภูมิอากาศค่ะ หรืออาจจะพาไปดูดอกซากุระบานด้วย 

ขึ
นอยูก่บัภูมอิากาศและผูจ้ดัทําคะ่)   

ขอสงวนสิทธิP  ถ้าทุ่งดอกยเูชไม่มีจะพาท่านไปซอฟจิโกจิแทนค่ะ 
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จากนั 
นพาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นทุ่งหญ้ากวา้งตดิทะเล สามารถเพลดิเพลนิไปกบัความงามของโขด

หนิรูปร่างแปลกๆ รวมทั 
งโบสถ์คาทอลกิ ภาพความงดงามจงึเป็นสถานที%ดงึดูดยอดนิยมการถ่ายทําละครซรีี%สเ์กาหล ี

เรื%อง FV เกาหล ี(BOYS OVER FLOWERS)  

 

 

 

 

จากนั 
นพาทุกท่านเดนิทางสู ่Woljeongri Beach (ชายหาด วอลจองรี) เป็น y ใน U ชาดหาดที%มชีื%อเสยีงบนเกาะเชจ ู

หาดทรายสทีองกบันํ
าทะเลสีฟ้าใสที%สะท้อนแสงอาทิตย์ให้เห็นประกายระยบิระยบันั 
นดูกลมกลืนกนัอย่างสวยงาม  

เป็นชายหาดที%ผูค้นเดนิทางมาเที%ยวพกัผ่อนในช่วงฤดูรอ้น บรเิวณรอบชายหาดมรีา้นกาแฟ คาเฟ่ รา้นอาหาร น่ารกั

กบับรรยากาศผอ่นคลาย สบายๆ ใหทุ้กท่านไดม้าสมัผสั 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนู ซฟู๊ีดนึ%ง สไตลเ์กาะเชจ ู เมนูปิ
งย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุ้ง ทางเกาะเชจู

ขึ
นชื%อดว้ยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุ้กท่านไดล้ิ
มความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื%องเคยีง

ต่างๆ 

จากนั 
นพาทุกท่านเเขา้พกัที% Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 

รบัประทานอาหารเช้าที%โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ

(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื
ออื%นๆมากนัก แต่จะต่าง

ตรงที%จาํนวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ที%น้อยกวา่เท่านั 
น แต่ในปจัจบุนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึ
น 

จากนั 
นพาทุกท่านชม  ยงดูอมัรอ็ค หรือ โขดหินมงักร ที%มลีกัษณะคล้ายกบัหวัมงักร อีกหนึ%งในมนต์เสน่ห์ทาง

ธรรมชาติของเกาะเชจู ซึ%งถือกนัว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยอืน ยงดู

อมัรอ็ค เพื%อมาดูโขดหนิมงักร ถือว่ายงัมาไม่ถึงเกาะเชจู โขดหิน

มงักรแห่งนี
 เกิดขึ
นจากการกัดกร่อนของคลื%นลมทะเล ทําให้มี

รปูทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร กําลงัอ้าปากส่งเสยีงรอ้งคํารามและ

พยายามที% จ ะผุดขึ
นจากท้อ งทะ เล  เพื% อขึ
นสู่ท้ อ ง ฟ้า  เ ป็น

ประตมิากรรมที%ธรรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานที%แหง่นี
เป็นที%สนใจของนกัท่องเที%ยวเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

 

วนัที�สี�ของการเดนิทาง    ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เกต็  - ศูนย์เครื�องสําอาง  -  

                                        ศูนย์โสม  - ดวิตี�ฟรี  - ดาวทาวน์เมอืงเชจู  - กรุงเทพ  
 



 

 

8 

 

 

จากนั 
นนําท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมกีารจดลิขสทิธิ gเรยีบร้อยแล้ว เป็น

สมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรส

เปรี
ยว ดสีาํหรบับุคคลที% นิยมดื%มเหลา้ ชา กาแฟ นํ
าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะ

ช่วยในการลา้งสารพษิที%ตกคา้งหรอืไขมนัที%สะสมอยู่ภายในผนังของตบั  หรอืไต 

ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึ
น ซึ%งยงัส่งผลดตี่อสุขภาพร่างกายของท่าน

เอง 

จากนั 
นพาท่านเดนิทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที%นี%มขีนม  พื
นเมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น 

ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลต็สม้ กมิจ ิสม้อบแหง้ มามา่        วุน้เสน้ รวมไปถงึของใช้

ในครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถ้วยใส่ขา้ว กระทะ ลูกบอลซกัผา้  เครื%องสําอางคช์ั 
นนํา 

Etude , Skinfood  และของฝากของที%ระลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซื
อมากมาย พรอ้มทั 
ง

มบีรกิารบรรจกุล่องตามเงื%อนไขของรา้น 

 

จากนั 
นพาท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครืaองสาํอางค ์Midam Cosmetic ประเภทเวชสําอางคท์ี%หมอศลัยกรรมเกาหลี

ร่วมออกแบบมากมาย   เช่น ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า เครืองสําอางค ์

หลากหลายแบรนด์ และอื%นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee 

Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี
ยงัมคีรมีที%โดง่ดงั  อาทเิช่น ครมีเมอืกหอยทาก , 

เซรั %มพษิง ู, ครมีโบทอ็ก , Aloevera Gel . ครมีนํ
าแตก , BB Cream , etc 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการนํา

ผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ เนื
อหมรูวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยนํ
าซุปรอ้นๆ สูตรเฉพาะของแต่ละรา้น แล้วต้ม

จนเดอืด ก่อนจะเริ%มรบัประทาน จะทานพร้อมกบัข้าวสวย เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็นรายการอาหารที%ขาดไม่ได้ใน

โปรแกรมทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิองนํ
าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ทําใหเ้ป็นที%ชื%นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรส

จดัหน่อย กส็ามารถขอนํ
าจิ
มเกาหล ีหรอืนํ
าจิ
มสกุี
 เพื%อเพิ%มรสชาต ิ

จากนั 
นนําท่านสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแหง่นี
รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที%อายุ 6 ปี ซึ%งถอื

ว่าเป็นโสมที%มคีุณภาพดทีี%สุด ภายในจะมเีจ้าหน้าที%ใหค้วามรู้เกี%ยวกบัโสม

พร้อมอธบิายคุณสมบตัิและผลิตภณัฑ์ที%ผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื
อ

โสมที%มีคุณภาพดีที%สุดและราคาถูก กลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติ

ผูใ้หญ่ที%ท่านรกัและนบัถอื 
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จากนั 
นนําท่านชอ้ปปิ
งสนิคา้ปลอดภาษทีี% ดิวตี&ฟรี (Duty Free Shop) ที%นี%มสีนิคา้

ปลอดภาษีชั 
นนําให้ท่านเลือกซื
อมากมายกว่า 500  ชนิด  อาทิเช่น นํ
าหอม 

เสื
อผา้ เครื%องสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื%องประดบั หลากหลาย        แบรนดด์งั 

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

จากนั 
นพาท่านเดนิทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจ ูแหล่งช้อปปิ
งสนิคา้ท้องถิ%น ชื%อดงั 

บนเกาะเชจู อาทิเสื
อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื%องสําอางค์ เครื%องประดบั NEW 

BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสัประสบการณ์ช้อปปิ
งที%เรา้ใจที%สุดของคุณ 

เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศทะเลใต ้

�y:rs น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ EASTAR JET เที%ยวบนิที% ZEUUy  

              เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

**กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯ

จะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�นและขอสงวนสิทธิB ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือสิ�งของสูญหาย

ตามสถานที�ต่างๆ ที�เกิดขึ�นอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ที� ที�จะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการท่องเที�ยวที�ระบุในโปรแกรม ผู ้

เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั�งสิ�น ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายที�ลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เนื�องจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครั �งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื�องผูแ้อบ

แฝงมาเป็นนักท่องเที�ยว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอื์�น เช่น ไปทาํงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันั �นตั �งแต่วนัที� / มีนาคม 0112 โปรแกรม 

HOT PROMOTION JEJU ทางแลนดเ์กาหลีจาํเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื�อให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านั�น เป็นจาํนวนเงิน (/C,CCC 

บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเป็นนักท่องเที�ยวจริงๆ เดินทางท่องเที�ยวพร้อมกรุป๊และกลบัพรอ้มกรุป๊ตามโปรแกรมที�กาํหนด 

สามารถขอรบัเงินประกนันี�คืนเตม็จาํนวน ดงันั �นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลกูค้าปฎิบติัตามเงื�อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธิK ไม่คืนเงิน

ประกนักรณีลกูค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั �งที�ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าที�ตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      

ลกูค้าจะต้องเป็นผูช้าํระเองทั �งหมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเที�ยวหลงัเวลาเครื�องลงประมาณ / ชั �วโมง ทางทวัรไ์มมี่นโยบายให้คณะ

รอ ท่านที�ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไมส่ามารถเรียกร้อง

ค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื�อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที�ยวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก 
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เงืaอนไขการให้บริการกรณีสาํรองทีaนั aง  
   1. ราคาโปรโมชั %นชาํระเงนิเตม็จาํนวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      ราคาปกตชิาํระเงนิมดัจาํ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. สว่นที%เหลอืชาํระเตม็จาํนวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีที%ไม่ชาํระยอดเงนิสว่นที%เหลอืตามเวลาที%กาํหนด รวมถงึกรณีเชค็
ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธิ gในการเดนิทางกบัทางบรษิทั 
 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเดีaยวเพิaม 

พฤษภาคม : �s-�r,�y-�V,-��-�U,�r-��,��-��,��-rs,��-ry 10,900./คน 

4,900.- 

พฤษภาคม : �-�,�-ys,�-yy,yr-y�,yV-y�,yU-y�,y�-��,�V-��,�U-�� 11,300./คน 

พฤษภาคม : U-�,�-y�,y�-yU,y�-y�,y�-�s,y�-�y 11,600./คน 

พฤษภาคม : �-U,r-�,V-�,ys-yr,yy-yV 11,900./คน 

มนีาคม : V-�,U-� 
เมษายน : �y-�V,��-�U,�r-��,�V-�� 
พฤษภาคม : y-V 

12,300./คน 

มนีาคม : r-�,�-� 
เมษายน : �-yy,y�-�s,y�-�y,y�-��,�s-�r,�U-��,rs-r พ.ค. 

12,600./คน 

มนีาคม : y-V,�-U,�-ys,yy-yV,y�-yU,yr-y�,y�-�y,y�-�� 
เมษายน : �-ys,�-y� ,y�-y�,��-��, 

12,900./คน 

มนีาคม : ys-yr,yV-y� ,y�-�s,�s-�r,�U-��,��-��,��-rs 
เมษายน : y-V,�-U,r-�,��-rs,��-� พ.ค. 

13,300./คน 

มนีาคม : �-yy,�-y�,yU-y�,y�-y�,�y-�V,�V-��,��-ry,ry-r เม.ย. 
เมษายน : �-�,ys-yr,yU-y� 

13,600./คน 

มนีาคม : ��-�U,�r-��,��-y เม.ย.,rs-� เม.ย. 
เมษายน : V-�,��-y พ.ค. 

13,900./คน 

เมษายน : yy-yV,yV-y� 16,900./คน 

เมษายน : U-� 18,900./คน 

เมษายน : y�-yU,yr-y� 20,900.-/คน 
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ราคานี&รวม 
-   ค่าตั �วเครื%องบนิ ตามที%ระบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งที%ม ี  
-   ค่าอาหารทุกมื
อ ตามที%ระบใุนรายการ / ค่าเขา้ชมสถานที%ต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าที%พกัระดบัมาตรฐาน � คนื (พกัหอ้งละ �-r ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-สง่ และนําเที%ยวตามรายการ / ค่านํ
าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ
น 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง นําท่านท่องเที%ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสทิธิ gหวัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึ
นไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ y,sss,sss บาท  (เงื%อนไขตามกรมธรรม)์ 
ราคานี&ไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ%น 700 บาท หรอื 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-   ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ 

เครื%องดื%มที%ส ั %งเพิ%มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั %งเพิ%ม กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิ%มเองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิ%ม 7% และภาษหีกั ณ ที%จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่านํ
าหนกักระเป๋าสมัภาระ ที%หนกัเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-   ค่าวซ่ีาสาํหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3) ใบสาํคญัถิ%นที%
อยู่ 4) สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ
ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและดาํเนินการยื%น
วซ่ีาดว้ยตนเองเท่านั 
น  (สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งทาํเรื%องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื%นวี
ซ่า) 
-  ค่าอาหารที%ลกูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลี%ยนแปลงจากที%โปรแกรมกาํหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรบัประทาน
อาหารที%ทางทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารสาํเรจ็รปูสว่นตวัสาํรองมาดว้ย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึ
นไป ยดึมดัจาํ 
- ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์ั 
งหมด 
(ราคาโปรโมชั %นไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลี%ยนแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี )     

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลี%ยนชื%อผูเ้ดนิทางได*้** 
กรุ๊ปที%เดนิทางตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเที%ยวบนิพเิศษเช่น Charter 

Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื ค่าทวัรท์ั 
งหมด 
หมายเหต ุ
-           จาํนวนผูเ้ดนิทาง ขั 
นตํ%า ผูใ้หญ่ �s ทา่น (ผูใ้หญ่) ขึ
นไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย U วนัก่อนการ
เดนิทาง 
-           ราคานี
เป็นราคาสาํหรบันกัท่องเที%ยวชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านั 
น (นกัท่องเที%ยวต่างประเทศชาํระเพิ%ม
ท่านละ r,sss บาท) 
 -            เที%ยวบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที%ยว สามารถเปลี%ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
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-           สงวนสทิธิ gในการเปลี%ยนแปลงเที%ยวบนิทั 
งไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า � เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื%อท่องเที%ยว 
เท่านั 
น (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า � เดอืนทาํใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั 
งสิ
น) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั 
งสิ
นหากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีที%ท่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าที%ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าที%กรม
แรงงานทั 
งจากไทยและต่างประเทศซึ%งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั 
งสิ
น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที%ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื
อ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั 
งสิ
น หากเกดิสิ%งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที%เกดิจาก 
ความประมาทของตวันกัท่องเที%ยวเอง 
-           ตั �วเครื%องบนิเป็นตั �วราคาพเิศษ กรณีที%ท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื%อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งทาํในวนัทาํการของบรษิทัดงันี
 วนัจนัทร ์- วนั
ศุกร ์เวลา s�.ss น. - y�.ss น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนกัขตัฤกษท์ี%รฐับาลประกาศในปีนั 
นๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุด
ทาํการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มอีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทั 
งสิ
น เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจขอ
บรษิทักาํกบัเท่านั 
น 
-           หากท่านที%ตอ้งการออกตั �วภายในประเทศ อาทเิช่นเครื%องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามที%เจา้หน้าที%ทุกครั 
งก่อนทาํการออก
ตั �ว เพื%อป้องกนัปญัหาเที%ยวบนิล่าชา้ เปลี%ยนแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลี%ยนแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาด
จากสายการบนิ  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึ%งอยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนื
ค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปปิ
งตามที%โปรแกรมกาํหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ yss,sss วอน หรอืเป็น
เงนิไทยr,Uss บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ
นอยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมที%เขา้พกั ไม่
สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการทอ่งเที%ยวกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิ gการตดัหอ้งพกัสาํหรบัผูท้ี%ไม่เดนิทาง ผูร่้วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิ gสาํหรบัลกูคา้ที%เดนิทางท่องเที%ยว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านั 
น 
-            เมืaอท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั &งหมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัใน
เงืaอนไข ข้อตกลงต่างๆ ทีaได้ระบุไว้แล้วทั &งหมด 
 
 
 

กรณุาอ่านเงืaอนไขการจองทวัรต์ามทีaระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าทีaก่อนทาํการจอง 


