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ก ำหนดกำรเดินทำง 31 สิงหำคม – 30 พฤศจิกำยน 2561 

โปรแกรมเดินทาง 
อุทยานแห่งชาตฮิลัลาซาน – พพิธิภณัฑ์ชาโอซุลลอค – ภูเขาซองอัค  - น ้าตกซอนจยีอน – วดัซนับังซา –  

ซอพจโิกจ ิ  - ร้านค้าสมุนไพรสนเขม็แดง  -- ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง  -  

หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ – พพิธิภณัฑ์แฮนยอ -– ชายหาดวอลจองร ี -  ยงดูอัมรอ็ค -  

ร้านค้าสมุนไพร  -  ซุปเปอร์มาร์เกต็  - ศูนย์เครือ่งส าอาง  -  ศูนย์โสม  - ดวิตี้ฟร ี - ดาวทาวน์เมอืงเชจู 
  

   

 

23.00-23.30 น. คณะเดนิทางพร้อมกนัท ี ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน 

EASTAR JET (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เชค็อิน .....  ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข .....  โดยมี

เจ้าหน้าท ีจ่ากบรษิทัฯคอยให้การต้อนรบัและอ านวยความสะดวกในเรือ่งของเอกสาร 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสวุรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้ 

 

ขอ้แนะน ำ  ถ้ำตอ้งกำรน ำของเหลวขึ้นเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือตดิตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภัณฑ ์ และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ (รวมกันไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจุภัณฑดั์งกล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น ำถุงขึ้นไปเพยีงใบเดียวเท่ำน้ัน กำรน ำผลิตภัณฑข์องสดท่ีท ำจำก

สัตว์ไม่ว่ำเน้ือหมู เน้ือวัว ผกั ผลไม้สด ไม่อนุญำต ให้น ำเขำ้ประเทศเพือ่ป้องกันโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
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02.35-03.05 น.  ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เท ีย่วบินท ี ่ZE552 นบัเป็นสายการบินน้อง

ใหม่ภายใต้การจดทะเบียนประเทศเกาหลใีตท้ ีเ่พิง่เข้ามาบินในตลาดไทยเมือ่ปี พ.ศ. 2554 เป็นสายการบิน
คุณภาพใช้เวลา 6 ปี ในการเตบิโต มเีท ีย่วบินท ัง้ในประเทศเกาหลแีละต่างประเทศ ใช้เครือ่งบินท ีม่รีะบบเป็น

มติรกบัสิ่งแวดล้อม มกีารพฒันาด้านระยะทางการบิน และประสิทธภิาพในการใช้น ้ามนัเช ื้อเพลงิอย่างดเีย ีย่ม 

 

 

 

 

 

09.30-10.30  น. เดนิทางถงึสนามบินนานาชาตเิชจู เป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอันดบัท ี ่ 3 ของเกาหลใีต้ รองจากท่าอากาศ

ยานนานาชาตอิินชอน และท่าอากาศยานกมิโป ก่อตัง้ เมือ่ปี พ.ศ. 2511 ผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืงและ
ศุลกากร พาท่านเดนิทางสู่  เกาะเชจู ซึง่ได้รบัการข ึ้นทะเบียนมรดกโลก (กรุณาปรบัเวลาของท่านให้เรว็ข ึ้น 

2 ชัว่โมง เพือ่ให้ตรงกบัเวลาท้องถิน่ของประเทศเกาหล)ี 

พาท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮลัลาซาน  เป็นภูเขาท ีสู่งท ีสุ่ดในประเทศเกาหลใีต้ ประกอบด้วยภูเขาไฟ

ทีด่บัไปนานแล้วซึง่เป็นต้นก าเนดิของเกาะ

ส่วนใหญ่ในเชจู ภูเขาฮลัลาซานมคีวามสูง 

1,950 เมตร และได้รบัการคดัเลอืกให้เป็น
สถานทีท่่องเท ีย่วทางธรรมชาตทิ ีม่คีวาม

สวยงามล าดบัท ี ่182 ของเกาหล ีและจดัตัง้

เป็นอุทยานแห่งชาตติ ัง้แต่ปี ค.ศ. 1970 ภู
เขาฮลัลาได้รบัการข้ึนทะเบียนเป็นพื้นท่ี

สงวนเขตชีวมณฑล (UNESCO 

Biosphere Reserve) และเพยีงอีกห้าปี

ต่อมากไ็ด้รบัการแต่งตัง้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ(World Natural Heritage Site)  

 

พาท่านเดนิทางสู่ ไร่ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ได้ร ับ

ของขวญัจากธรรมชาต ิท าให้เป็นท ีป่ลูกชาเขยีวคุณภาพสูง ท ีส่่ง

วันท่ีสองของการเดินทาง   อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ภูเขาซองอัค - น ้าตกซอนจียอน – วัดซันบังซา 

–  
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ผลติภณัฑ์ชาเขยีวส่งออกไปขายท ัว่โลก เป็นสถานทีจ่ดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชงชา   อันหลากหลาย 

รวมถงึผลติภณัฑ์แปรรูปจากชานานาชนดิ อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเย ีย่มเหมาะส าหรับซื้อ เป็นของฝาก มี

คุกกี้ชาเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่นมาส์กหน้าชาเขยีว และแชมพู เป็นต้น ภายในยงัมคีาเฟ่ท ีจ่ าหน่ายชาเข ียวท ัง้

ร้อนและเยน็ ไอศกรมี ชาเขยีว และโรลชาเขยีวท ีคุ่ณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปด้วย หอชมวิวซึ่ง

นกัท่องเท ีย่วจะได้สัมผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวท ีใ่หญ่ท ีสุ่ดในเกาหลใีต้ รวมท ัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบั

ถ้วยชา ซึง่เป็นสัญลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวท ีน่ี ่

พร้อมเสรฟิทุกท่านด้วยเมนูข ึ้นช ือ่ จมิดกั ไก่อบซอีิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื้นเมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้
ประกอบไปด้วย ไก่ช ิ้นโต วุ้นเส้นเกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆท าจากมันฝรัง่ท าให้เหนียว นุ่มเป็น

พเิศษผดัคลุกเคล้ากบัซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ  การรบัประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่

ฉบัๆให้เป็นช ิ้นเลก็พอดคี า รบัรองต้องตดิใจ 

พาท่านเดินทางสู่  ภูเขาซองอัค (SONG AK)  เป็นภูเขาไฟที่

สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮ ัล

ลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดห ินริมทะเล 

ชายหาดทีน่ีจ่ะไม่ได้เป็นทรายสีขาวแต่กลบัเป็นหนิสีด า น ้าทะเลสีด า

แปลกตา เป็นจุดด าน ้ายอดนยิมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมี
ช่องท ีท่หารญี่ปุ่ นบังคบัให้คนเกาหลขีุดเจาะไว้ต ัง้แต่สมยัสงครามโลก  

เพือ่เอาไว้จอดเรอืแอบซ่อนไว้ส าหรบัท าลายเรอืของอเมรกิา โดยท า

เป็นเรอืตดิระเบิดแล้วพุ่งชนแบบพลชีพี ก่อนนี้ เปิดให้เข้าชม แต่มี

เหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมาเลยปิดไม่ให้เข้าชมอีกเลย และยงัเคยเป็นสถานทีถ่่ายท าเรือ่ง "แดจงักมึ"ตอนทีถู่ก

เนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนยิมของเกาหลใีต้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ น ้าตกซอนจียอน น ้าตกท ี่ไหลลงจากหน้า

ผาหนินี้ท่านสามารถมองและจนิตนาการเหน็ออกเป็นรูปต่างๆ ท าให้

เกดิเสียงราวกบัฟ้าคะนอง สายน ้ าตกไหลลงสู่แอ่งน ้ ารวมกับแสง

สะท้อนเปรยีบได้กบัการรวมท ัง้ผืนฟ้าและพื้นดินเข้าด้วยกัน ด้วย
ความงดงามนี้ ท าให้เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเท ี่ยว เพื่อ

ถ่ายภาพ โดยมนี ้าตกซอนจยีอนเป็นฉากหลงัภาพถ่ายท ีส่วยงาม 
 

 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัซา วดัแห่งนี้ต ัง้อยู่บนเขาซนับังหนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่าง

ทางข ึ้นท่านจะได้ย ินเสียงพระสวดมนต์ ภายในวัดจะ
ประดษิฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระประธานที่มี

ความศกัดิส์ิทธิแ์ละเป็นท ีเ่ลือ่มใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู 

และชาวเกาหลใีต้ท ีน่บัถอืศาสนาพุทธ  และรูปปั้นเจ้าแม่

กวนอิมซึ่งห ันหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ย ังมีรูปปั้น
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พระสังกจัจายน์ ซึง่หากได้ลูบพุงกจ็ะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะได้พบกับว ิธ ีการท าบุญของชาวเกาหลีใต้ท ี่

แตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนยิมถวายข้าวสารเพือ่เป็นอาหารส าหรบัพระสงฆ์แสดงถงึความอุดมสมบูรณ์ 

ถวายเทยีนเพือ่เป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนัน้ท ีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะได้ช ืน่ชมกบัววิทะเลท ี่ สวยงามของ

แหลมมงักรท ีย่ ืน่ออกสู่มหาสมุทร 

พร้อมเสรฟิด้วยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารท ีเ่ป็นท ีน่ยิมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมูสามชัน้ไปย่างบน

แผ่นโลหะท ีถู่กเผาจนร้อน   ซมักยอ็บซลัจะเสิร์ฟพร้อมกบัเครือ่งเคยีงต่างๆ ได้แก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเท ียม

ห ัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ามนังา ถงึแม้ว่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการท ีสุ่ดแสนจะธรรมดา คือ

ไม่ได้มกีารหมกัหรอืมส่ีวนผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถงึรสชาตแิล้ว นบัว่าพลาดไม่ได้เลย  

                                  จากนัน้พาทุกท่านเเข้าพกัท ี ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

รบัประทานอาหารเช้าท ีโ่รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยข้าวสวย ข้า วต้ม ซุป ผักปรุงรส

ต่างๆ กมิจ ิ     (ผกัดองเกาหล)ี ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้อ

อื่นๆมากนกั แต่จะต่างตรงท ีจ่ านวนจาน (ใส่กบัข้าว) ท ีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหนัมารบัประทาน

อาหารสไตล์ตะวนัตกกนัมากข ึ้น 

 

 

 

 

 

 
 

จากนัน้พาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นทุ่งหญ้ากว้างตดิทะเล สามารถเพลิดเพลินไปกับความ

งามของโขดหนิรูปร่างแปลกๆ รวมท ัง้โบสถ์คาทอลกิ ภาพความงดงามจงึเป็นสถานทีด่งึดูดยอดนยิมการถ่าย

ท าละครซรีีส์่เกาหล ีเรือ่ง F4 เกาหล ี(BOYS OVER FLOWERS) 

จากนัน้พาท่านเดินทางต่อท ี่  ร้านค้ าสมุนไพรสนเ ข็มแดง 

มหศัจรรย์แห่งธรรมชาติ      ผ่านผลงานการว ิจ ัยมากมายจาก

มหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลด

ไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเส้นเลอืดตีบ แตก 

ตนั และสามารถล้างสารพษิในร่างกาย เพือ่เพิม่ภูมต้ิานทานและท า

วันท่ีสามของการเดินทาง    ซอพจิโกจิ    - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง  - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง  - 

                                            หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  -  พิพิธภัณฑ์แฮนยอ -  ชายหาดวอลจองรี 
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ให้อายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิ่งท ีไ่ด้รบัความนยิมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก  

อาหารกลางวนั บรกิารท่านด้วย "แทจพีลูแบ็ก"  เป็นการน าเนื้อหมูหมกักบัเครือ่งปรุงรสสูตรพเิศษ ก่อนน าไป

ผดัคลุกเคล้าพร้อมน ้าซุป นกัท่องเท ีย่วนยิมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผ็ดเล็กน้อย  เมื่อ สุก

รบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครือ่งเคยีงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

จากนัน้น าท่านชม ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟทีด่ ับแล้ว           

ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ลีกัษณะเหมือนมงกุฎ 

เป็นสถานทีโ่ด่งดงัท ีผู้่คนมาขอพรและชมพระ

อาทติย์ข ึ้น เป็นหนึง่ใน 10 สถานทีส่วยงามใน

เกาะเชจู และในจุดนี้เรายงัสามารถดื่มด ่าก ับ

ท้องฟ้าและน ้าทะเลสีคราม ทวิทศัน์ท ีส่วยงาม
โดยรอบของตัวเมือ งเชจู   เป็นสถานที่ท ี่

นกัท่องเท ีย่วจากท ัว่ทุกมุมโลกอยากมาสัมผสั จงึถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ใหม่ทางธรรมชาตขิอง

โลก ท่านสามารถเดนิข ึ้นไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแล้ว ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและ

ถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมววิท ีท่่านแวะพกั สามารถสัมผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศท ีแ่ตกต่างกนั เมื่อข ึ้น

ไปถงึด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สัมผสักบัอากาศบรสุิทธิ ์และท ัศนียภาพที่สวยงามอย่าง

แน่นอน 
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จากนัน้พาท่านเย ีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่

เป็นแค่หมู่บ้านนทิรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ท ีย่งัมชีาวบ้านอาศยัอยู่จริง 

เอกลกัษณ์ของการสร้างบ้านท ีน่ีค่อืจะใช้ดนิเหนยีว ผสมกบัมูลม้า เป็นตวัยดึก้อนหนิและก้อนอิฐเข้าด้วยกัน

เป็นโครงสร้างของตวับ้าน ถ้าท่านเคยมาเท ีย่วเกาหลใีต้แล้วเคยเหน็ไหต่างๆท ีอ่ยู่ตามบ้านกจ็ะเดาได้ว่าเป็น

ไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่ส าหรบัท ีเ่กาะนี้นัน้ ไหท ีว่างเรยีงรายกนัอยู่ตามบ้านเรือนท ี่นี่

จะเป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอร์รี ่ท ีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะน าผลเบอ ร์รี่
ป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกบัน ้าผึ้ง และหมกัไว้สามปี ก่อนท ีจ่ะน ามารบัประทานได้ รสชาติหวานอมเปรี้ ยว 

และในสมยัก่อนเคยถูกใช้ในการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบันนี้กลายเป็นสินค้าท ีผู้่มาเย ีย่มเย ือนมักจะซื้อกลับไป

รบัประทาน และซื้อเพือ่เป็นของฝาก 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ Haenyeo Museum (พิพิธภณัฑ์แฮนยอ) แฮนยอ คือนักด าน ้ าท ี่ลงไปเก็บ

อาหารทะเลบรเิวณรอบๆชายฝัง่ของเกาะเชจูด้วยวธิกีารตามแบบฉบับ

ดัง้เดมิของเกาหล ีบางคนกย็กให้ แฮนยอเป็นนางเงอืกแห่งท้องทะเลซึง่

ได้รบัความสนใจอย่างมาก ภายในพพิธิภณัฑ์ทุกท่านจะได้พบภาพถ่าย

แฮนยอทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึความแขง็แกร่งของผู้หญิงบนเกาะเชจู โดย
รูปแบบการจดัแสดง เป็นอาคารและวตัถุบอกเล่า เรือ่งราว วถิชีวีติความ

เป็นอยู่  ซึง่ข้าวของ เครือ่งใช้ท ีน่ ามาแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ท ี่

เจ้าของบ้านได้ใช้งานจรงิ อาท ิเช่นการแต่งกาย ในสมยัก่อนชุดแต่งกาย

ของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆทีดู่สบายตา และท ีส่ าคญัคอืมกีฎห้ามไม่ให้ผู้ชายจ้องมองพวกเธอ แต่การแต่ง

กายของแฮนยอยุคปัจจุบนัจะมชีุดท ีร่ดัรูปเตม็ตวัคล้ายกบันกัประดาน ้าสีด าโดยมอุีปกรณ์คอื แว่นกนัน ้า เคยีว 

ถุงตาข่ายและหนิตะกัว่ร้อยเพือ่ถ่วงน ้าหนกั  ไฮไลท์ของแฮนยอคือ จุดท ี่ด าลงไปจะลึกเก ือบร้อยเมตรแต่
แฮนยอกด็ าลงไปได้โดยไม่ต้องใช้ถงัออกซเิจนแสดงให้เหน็ว่าพวกเธอนัน้มคีวามแขง็แกร่งส่วนอาหารท ีห่ามา

ได้นัน้กม็หีลากหลายท ัง้สาหร่าย หอยเป๋าฮ ื้อ เม่นทะเล หมกึยกัษ์ ฯลฯ อันสะท้องถงึความอุดมสมบูรณ์ของ

ท้องทะเล (หมายเหตุ :ขอสงวนสิทธิก์ารเข้าชมเนือ่งจากสถานทีท่่องเท ีย่วบางแห่งมวีนัหยุดประจ า)  

 

 

 

 

 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ Woljeongri Beach (ชายหาด วอลจองรี) เป็น 1 ใน 5 ชาดหาดทีม่ชี ือ่เสียงบน

เกาะเชจู หาดทรายสีทองกบัน ้าทะเลสีฟ้าใสท ีส่ะท้อนแสงอาทติย์ให้เหน็ประกายระยบิระยบันัน้ดูกลมกลนืกนั

อย่างสวยงาม  เป็นชายหาดทีผู้่คนเดนิทางมาเท ีย่วพกัผ่อนในช่วงฤดูร้อน บรเิวณรอบชายหาดมีร้านกาแฟ 

คาเฟ่ ร้านอาหาร น่ารกักบับรรยากาศผ่อนคลาย สบายๆ ให้ทุกท่านได้มาสัมผสั 
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อาหารเยน็พร้อมเสรฟิทุกท่านด้วยเมนู ซฟู๊ีดนึง่ สไตล์เกาะเชจู  เมนูป้ิงย่างประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง ทาง

เกาะเชจูข ึ้นช ือ่ด้วยอาหารทะเลสดๆ อยากให้ทุกท่านได้ลิ้มความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพร้อมข้าวสวย

และเครือ่งเคยีงต่างๆ 

จากนัน้พาทุกท่านเเข้าพกัท ี ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

รบัประทานอาหารเช้าท ีโ่รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุ งรส

ต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆ

มากนกั แต่จะต่างตรงท ีจ่ านวนจาน (ใส่กบัข้าว) ท ีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบัน ผู้คนห ันมารับประทาน

อาหารสไตล์ตะวนัตกกนัมากข ึ้น 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินมังกร ท ี่ม ี

ลกัษณะคล้ายกบัหวัมงักร อีกหนึง่ในมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติของ

เกาะเชจู ซึง่ถอืกนัว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยอืน ยงดูอัมรอ็ค เพือ่มาดู

โขดหนิมงักร ถอืว่ายงัมาไม่ถงึเกาะเชจู โขดหนิมงักรแห่งนี้ เก ิดข ึ้น
จากการกดักร่อนของคลืน่ลมทะเล ท าให้มรูีปทรงลกัษณะเหมอืนหวั

มงักร ก าลังอ้าปากส่งเสียงร้องค ารามและพยายามที่จะผุดข ึ้นจากท้องทะเล เพื่อข ึ้นสู่ท้ องฟ้า เป็น

ประตมิากรรมท ีธ่รรมชาตไิด้สร้างสรรค์มา สถานทีแ่ห่งนี้เป็นท ีส่นใจของนกัท่องเท ีย่วเกาหลเีป็นอย่างมาก  

 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสิทธิเ์รยีบร้อยแล้ว เป็น

สมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรยีกว่า ผลไม้ทอง มี

รสเปรี้ยว ดสี าหรบับุคคลท ี ่นยิมดืม่เหล้า ชา กาแฟ น ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ด

ฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพษิท ีต่กค้างหรอืไขมนัท ีส่ะสมอยู่ภายในผนงั

ของตบั  หรอืไต ช่วยให้ตบัหรอืไตของท่านแขง็แรงข ึ้น ซึ่งย ังส่งผลดีต่อ

สุขภาพร่างกายของท่านเอง 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ทีน่ีม่ขีนม  พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด 

อาทเิช่น ขนมข้าวพอง ชอ็คโกแลต็ส้ม กมิจ ิส้มอบแห้ง มาม่า        วุ้น
เส้น รวมไปถงึของใช้ในครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถ้วยใส่ข้าว กระทะ ลูก

บอลซกัผ้า  เครือ่งส าอางค์ช ัน้น า Etude , Skinfood  และของฝากของท ี่

ระลกึมใีห้ท่านได้เลอืกซื้อมากมาย พร้อมท ัง้มีบริการบรรจุกล่องตาม

เงือ่นไขของร้าน 

 

วันที่ส ี่ของการเดินทาง    ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหนิรปูหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องส้าอาง  -  
                                        ศูนย์โสม  - ดิวตี ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ  
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จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชส าอางค์ท ีห่มอศลัยกรรม

เกาหลร่ีวมออกแบบมากมาย   เช่น ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า เครือง

ส าอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทเิช่น B2B ,Closee 

Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงัมคีรมีท ีโ่ด่งดงั  อาทเิช่น ครีมเมือกหอย

ทาก , เซรัม่พิษงู , ครีมโบท ็อก , Aloevera Gel . ครีมน ้ าแตก , BB 

Cream , etc 

อาหารกลางวนัพร้อมเสรฟิด้วยเมนู ส่วนผสมของเมนูนี้ คอืหมูหมักช ิ้นบาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ี

ฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุ้นเส้นมาต้มรวมกนั โดยสามารถทานได้ท ัง้แบบแห้งและน ้า เครือ่งเคยีง
ต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กมิจิ เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิ่มอ ร่อยกับ

เมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 

จากนัน้น าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีอ่ายุ 6 

ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมท ีม่คีุณภาพดที ีสุ่ด ภายในจะมเีจ้าหน้าท ีใ่ห้ความรู้

เก ีย่วกบัโสมพร้อมอธบิายคุณสมบัตแิละผลติภณัฑ์ท ีผ่ลติจากโสม ให้

ท่านได้เลอืกซื้อโสมท ีม่คีุณภาพดีท ี่สุดและราคาถูก กลับไปบ ารุง

ร่างกายหรอืฝากญาตผู้ิใหญ่ท ีท่่านรกัและนบัถอื 

 

จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษที ี ่ดิวต้ีฟรี (Duty Free Shop) ทีน่ีม่ ี

สินค้าปลอดภาษชี ัน้น าให้ท่านเลอืกซื้อมากมายกว่า 500  ชนิด  อาท ิเช่น 

น ้าหอม เสื้อผ้า เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครือ่งประดับ หลากหลาย        

แบรนด์ด ัง อาท ิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   

ฯลฯ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสินค้าท้องถิ่น 

ช ื่อด ัง บ นเกาะ เชจู  อ าท ิเสื้ อ ผ้ า รอง เท้า  ก ระเ ป๋า เค รื่องส าอ างค์ 

เครือ่งประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณ์ช้
อปป้ิงท ีเ่ร้าใจท ี่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์

บรรยากาศทะเลใต้ 

21:30 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เท ีย่วบินท ี ่ZE551  

              เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตำ่งประเทศปฏเิสธมิให้เดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศทีร่ะบใุนรำยกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯ

จะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส้ินและขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คนืคำ่บริกำรไม่วำ่กรณีใดๆท ัง้ส้ิน ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรบัผดิชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกดิเหตสุุดวสิยัตำ่งๆ เชน่ กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ อุบตัเิหต ุภยัธรรมชำต ิ กำรนัดหยุดงำน กำรจรำจรตดิขดั หรือส่ิงของสูญหำย
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ตำมสถำนทีต่ำ่งๆ ทีเ่กดิขึ้นอยู่เหนือกำรควบคมุของบริษทั และเจ้ำหน้ำที ่ทีจ่ะส่งผลกระทบให้เสียเวลำในกำรทอ่งเทีย่วทีร่ะบใุนโปรแกรม        

ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกรอ้งคำ่เสียหำย วำ่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส้ิน คำ่เสียเวลำ คำ่เสียโอกำส และคำ่ใชจ่้ำยทีลู่กคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เน่ืองจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายคร ัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื่องผู้แอบ

แฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงค์อ่ืน เช่น ไปท  างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ตัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม 

HOT PROMOTION JEJU ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่าประกนัเพื่อให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 

บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลบัพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก  าหนด 

สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเต็มจ านวน ดังนัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบติัตามเง่ือนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน

ประกนักรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานท ัง้ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***  

หากท่านถกูเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กกัตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถกูกกัตัวและส่งตัวกลบัประเทศไทย      

ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช  าระเองท ัง้หมด  

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลงัเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ช ัว่โมง ทางทวัร์ไม่มีนโยบายให้คณะ

รอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้อง

ค่าเดินทางจากทวัร์ได้ เพ่ือความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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เงื่อนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัได้รบั invoice 
      ราคาปกตชิ าระเงนิมดัจ า***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัได้รบั invoice 
   2. ส่วนท ีเ่หลอืช าระเตม็จ านวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณที ีไ่ม่ช าระยอดเงนิส่วนท ีเ่หลอืตามเวลาท ีก่ าหนด รวมถงึกรณเีชค็
ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณใีดๆ ให้ถอืว่าท่านสละสิทธิใ์นการเดนิทางกบัทางบรษิทั 
ราคาน้ีรวม 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเดี่ยวเพ่ิม 

สงิหาคม : 31-3 ก.ย. 
กนัยายน : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 4-7 , 9-12 , 10-13 , 11-14 , 16-19 , 17-20 , 
18-21 , 23-26 , 24-27 , 25-28 , 30-3 ต.ค. 

10,900./คน 

4,900.- 

กนัยายน : 5-8 , 8-11 , 12-15 , 15-18 , 19-22 , 22-25 , 26-29 ,        
29-2 ต.ค. 
ตุลาคม : 1-4 , 2-5  
พฤศจกิายน : 4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22 
20-23 , 25-28 , 26-29 , 27-30  

11,200./คน 

กนัยายน : 6-9 , 7-10 , 13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 , 27-30 ,       
28-1 ต.ค. 
ตุลาคม : 3-6 , 6-9  
พฤศจกิายน : 3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-27  
28 – 1 ธ.ค. 

11,500./คน 

ตุลาคม :  4-7 , 5-8 , 7-10 , 15-18 , 28-31 , 29-1พ.ย. ,30-2พ.ย. 
31-3พ.ย. 
พฤศจกิายน : 1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26 
29 – 2 ธ.ค. , 30 – 3 ธ.ค. 

11,800./คน 

ตุลาคม : 8-11 , 14-17 , 16-19 , 22-25 , 23-26 , 27-30 12,100./คน 

ตุลาคม : 9-12 , 17-20 , 21-24 , 24-27 , 26-29 12,400./คน 

ตุลาคม : 10-13 , 25-28 12,700./คน 

ตุลาคม : 18-21 13,000./คน 

ตุลาคม : 11-14 , 13-16 13,900./คน 

ตุลาคม : 19-22 15,500./คน 

ตุลาคม : 20-23 15,800./คน 

ตุลาคม : 12-15 18,900./คน 
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-   ค่าตัว๋เครือ่งบิน ตามท ีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบิน ทุกแห่งท ีม่ ี  
-   ค่าอาหารทุกมื้อ ตามท ีร่ะบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าท ีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท ีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ้น 
-   ค่าหวัหน้าทวัร์ผู้ช านาญเส้นทาง น าท่านท่องเท ีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสิทธิห์วัหน้าทวัร์ไม่บินข ึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เง ือ่นไขตามกรมธรรม์) 
 (ขอสงวนสิทธิเ์อกสารเบิกประกนั หรอื ใบรบัรองแพทยเ์ป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนยีมคนขบัรถและไกด์ท้องถิน่ 700 บาท หรอื 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-   ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนงัสือเดนิทาง, ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิบิาร์ในห้อง, รวมถงึค่าอาหาร และ 

เครือ่งด ืม่ท ีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากท่านต้องการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพิม่เองต่างหาก)  
-   ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ท ีจ่่าย 3% (ใบกรณอีอกใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท ีห่นกัเกนิสายการบินก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-   ค่าวซ่ีาส าหรบัพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคนต่างด้าว 3) ใบส าคญัถิน่ท ี่
อยู่ 4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้าม)ี 5) สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถ้าม)ี 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผู้เดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนนิการย ืน่
วซ่ีาด้วยตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสือเดนิทางต่างด้าว เจ้าของหนงัสือเดนิทางต้องท าเรือ่งแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย ืน่ว ี
ซ่า) 
-  ค่าอาหารท ีลู่กค้ารบัประทานนอกเหนอืหรอืเปลีย่นแปลงจากท ีโ่ปรแกรมก าหนด หากลูกค้าไม่สามารถรบัประทาน
อาหารท ีท่างทวัร์จดัให้ กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รูปส่วนตวัส ารองมาด้วย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัข ึ้นไป ยดึมดัจ า 
- ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 
(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผู้เดนิทางได้ในทุกกรณ ี)     

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นช ือ่ผู้เดนิทางได้*** 
กรุ๊ปท ีเ่ดนิทางต้องการนัตมีดัจ ากบัสายการบิน หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเท ีย่วบินพเิศษเช่น Charter 

Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัร์ท ัง้หมด 
หมายเหตุ 
-           จ านวนผู้เดนิทาง ข ัน้ต ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ข ึ้นไป โดยบรษิทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการ
เดนิทาง 
 
-           ราคานี้เป็นราคาส าหรบันกัท่องเท ีย่วชาวไทยหรอืผู้ถอืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเท ีย่วต่างประเทศช าระเพิม่
ท่านละ 3,000 บาท) 
 -            เท ีย่วบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท ีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ
ผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงเท ีย่วบินท ัง้ไปและกลบัโดยมต้ิองแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสือเดนิทาง ต้องมอีายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดนิทางเพือ่ท่องเท ีย่ว 
เท่านัน้ (หากหนงัสือเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าให้ไม่สามารถเดนิทางได้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น)  
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-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด  ๆท ัง้สิ้นหากเกดิกรณคีวามล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล, ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณที ีท่่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าท ีต่รวจคนเข้าเมอืง หรอืเจ้าหน้าท ีก่รม
แรงงานท ัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด  ๆท ัง้สิ้น หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เท ีย่วบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแล้ว 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด  ๆท ัง้สิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตุท ีเ่กดิจาก 
ความประมาทของตวันกัท่องเท ีย่วเอง 
-           ตัว๋เครือ่งบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณที ีท่่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรอืจดหมาย ฯลฯ ต้องท าในวนัท าการของบรษิทัดงันี้ วนัจนัทร์ - วนั
ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ท ีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุด
ท าการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก์ พนกังาน  ไม่มอี านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบรษิทัท ัง้สิ้น เว้นแต่มเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจขอ
บรษิทัก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านท ีต้่องการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครือ่งบิน รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าท ีทุ่กครัง้ก่อนท าการออก
ตัว๋ เพือ่ป้องกนัปัญหาเท ีย่วบนิล่าช้า เปลีย่นแปลงไฟล์ทบิน การยกเลกิไฟล์ทบิน เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณเีกดิการผดิพลาด
จากสายการบิน  โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนอืการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนื
ค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณ ี
-           ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปป้ิงตามท ีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนด์ปรบัเงนิค่าเข้าร้านชอ็ปร้านละ 100,000 วอน หรอืเป็น
เงนิไทย3,500 บาท 
-           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ข ึ้นอยู่กบัห้องว่าง ณ วนัเข้าพกั และโรงแรมท ีเ่ข้าพกั ไม่
สามารถ CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้าลูกค้ามคีวามประสงค์ขอแยกตวัจากทวัร์หรอืการท่องเท ีย่วกบัคณะ ทางแลนด์ปรบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธิก์ารตดัห้องพกัส าหรบัผู้ท ีไ่ม่เดนิทาง ผู้ร่วมเดนิทางไม่สามารถใช้ห้องพกัได้ 
-           ขอสงวนสิทธิส์ าหรบัลูกค้าท ีเ่ดนิทางท่องเท ีย่ว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน
เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 
 

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทวัรต์ามที่ระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจอง 


