กำหนดกำรเดินทำง เดือนกันยำยน 2562

โปรแกรมเดินทาง
ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ฮัลโหล คิ ตตี้ เจจู - ภูเขาซองอัค - วัดซัน
บังซา - ร้านน้ามันสน - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิ งค์มลู ลี่ - หมู่บา้ นวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิ โกจิ ยอดเขา ซองซาน อิ ลจุลบง - พิ พิธภัณฑ์แฮนยอ – ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหิ นรูปหัวมังกร - ร้านค้า
สมุนไพร - ร้านละลายเงิ นวอน - ศูนย์เครื่องสาอาง - ศูนย์โสม - ดิ วตี้ฟรี - ดาวทาวน์ เมืองเชจู
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วันแรกของการเดิ นทาง : สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
22:00-23.30 น. คณะเดิน ทางพร้อ มกัน ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผู้โดยสารขาออก
เคาน์ เตอร์สายการบิน EASTAR JET (BOEING 737-800) โดยเจ้าหน้ าที่จากบริษัท คอยให้การต้อนรับ
และอานวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน
ข้ อแนะนา ถ้าต้องการนาของเหลวขึ้นเครื่ องใส่ กระเป๋ าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณั ฑ์ และมีปริ มาณไม่
เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว ควรใส่ ในถุงที่โปร่ งใสและสามารถเปิ ดปิ ดได้ดว้ ย ให้นาถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่วา่ เนื้อหมู เนื้ อวัว ผัก
ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นาเข้าประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสี ยค่าปรับ

วันทีส่ องของการเดินทาง : ทุ่งดอกหญ้ า แซ พยอล โอรึม - พิพธิ ภัณฑ์ ชาโอซุลลอค - ฮัลโหลคิตตี้ - ภูเขาซองอัค
ดซัน่ ปบังระเท
ซา ศ เก าห ลี ใ ต้ โด ย ส าย ก ารบิ น EASTAR JET เที่ ยวบิ น ที่
02.35-03.05 น . ออก เดิ น-ทวัางสู
ZE552 นับเป็ นเป็ นสายการบินน้องใหม่เทีย่ วเกาหลีทเ่ี พิง่ เข้ามาบินในตลาดไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็ นสาย
การบินทีม่ คี ุณภาพใช้เวลา 6 ปี ในการเติบโต มีเทีย่ วบินทัง้ ในประเทศเกาหลีและต่างประเทศ ใช้เครื่องบิน
ที่มีระบบเป็ น มิต รกับ สิ่งแวดล้อม มีก ารพัฒ นาด้านระยะทางการบิน และประสิท ธิภ าพในการใช้ น้ ามัน
เชือ้ เพลิงอย่างดีเยีย่ ม
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09.30-10.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชจู เป็ นท่าอากาศยานทีใ่ หญ่เป็ นอันดับที่ 3 ของเกาหลีใต้
รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน และท่าอากาศยานกิมโป ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 ผ่านพิธกี าร
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พาท่านเดินทางสู่ เกาะเชจู ซึ่งได้รบั การขึ้น
ทะเบียนมรดกโลก (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้ 2 ชัวโมง
่
เพื่อให้ตรง
กับเวลาท้องถิน่ ของประเทศเกาหลี
พาทุ ก ท่ า นเดิน ทางสู่ ทุ่ ง ดอกหญ้ า แซ บยอล โอรึ ม เป็ นภู เขาไฟที่ มี
ชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ งของ เกาะเชจู เป็ น สถานที่มองเห็น ดาวประจาเมืองที่
เปล่งประกายสวยงามบนท้องฟ้ ายามพลบค่าและเป็ นรูจ้ กั กันอย่างแพร่หลาย
ในรายการชื่อดังอย่าง Hyori's Home Stay ทุกท่านสามารถขึน้ มาสัมผัสบรรยากาศอันสดใส ชมพระอาทิตย์
กันบนภูเขาไฟแห่งนี้ ขอแนะนาว่าห้ามพลาดเด็ดขาดๆ นอกจากนี้สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีจ่ ดั เทศกาล Jeju Fire
Festival จะมีขน้ึ ทีบ่ ริเวณเนินเขา โดยจะจัดในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นเดือนมีนาคม
ของทุ ก ปี ที่น่ี จะมีก ารจุด ไฟอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อ เป็ น การต้อนรับ ฤดูเกี่ยวเก็บ และยังเป็ น การอวยพรให้มี
สุขภาพดีอกี ด้วย ซึ่ เพื่อทาการเตรียมพืน้ ทีใ่ นการปลูกพืชสาหรับฤดูเก็บเกี่ยวถัดไป (หมายเหตุไม่ได้พา
ไปชมงานเทศกาล)
อาหารกลางวันพร้อมเสริ ฟด้วยเมนู จิ มดัก ไก่อบซีอิ๊ว เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพน้ื เมืองดัง้ เดิม จิมดักจาน
ใหญ่น้ีประกอบไปด้วย ไก่ชน้ิ โต วุน้ เส้นเกาหลีน้ีมลี กั ษณะเป็ นเส้นแบนใหญ่ๆทาจากมันฝรังท
่ าให้เหนียวนุ่ ม
เป็ นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะเสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและ
ไก่ฉบั ๆให้เป็ นชิน้ เล็กพอดีคา รับรองต้องติดใจ
พาท่ านเดิน ทางสู่ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ช าโอซุ ล ลอค (O'Sulloc) ดิน แดนที่
ได้รบั ของขวัญจากธรรมชาติ ทาให้เป็ นทีป่ ลูกชาเขียวคุณภาพสูง ทีส่ ่ง
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทัวโลก
่
เป็ นสถานที่จดั แสดงประวัติ
และวัฒ นธรรมการชงชา อันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณ ฑ์แปรรูป
จากชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยีย่ มเหมาะสาหรับซือ้ เป็ น
ของฝาก มีคุกกีช้ าเขียว ซุปชาเขียว แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็ นต้น ภายในยังมีค าเฟ่ ทจ่ี าหน่าย
ชาเขียวทัง้ ร้อนและเย็น ไอศกรีม ชาเขียว และโรลชาเขียวที่คุณไม่ควรพลาด ภายในยังประกอบไปด้วย
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หอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สมั ผัสกับ ภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวที่ใหญ่ ท่ีสุดในเกาหลีใต้ รวมทัง้
ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับถ้วยชา ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวทีน่ ่ี
พาท่ า นมุ่ ง หน้ าสู่ ฮั ล โหลคิ ตตี้ (HELLO KITTY JEJU ISLAND) เป็ น
สถานที่จดั แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับคิตตี้ หลากหลายเวอร์ชนั ่ รวมทัง้ สิง่ ของ
เครื่องใช้ท่เี ป็ นคิตตี้ทงั ้ หมดรวบรวมไว้ท่นี ่ี พร้อมเรื่องราวและประวัติความ
เป็ นมา ภายในมีรา้ นขายของที่ระลึกน่ ารักๆ มากมายให้ท่าน ได้เลือกซื้อติด
ไม้ตดิ มือ เช่น ทีค่ าดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และช็อดโกแล๊ต รับรองถูกใจ
สาวกของ Hello Kitty แน่ นอน อีกทัง้ ยัง คิตตี้คาเฟ่ ซึ่งเป็ นร้านกาแฟตกแต่ง
อย่างน่ ารัก เหมาะสาหรับ ถ่ ายภาพ ภายในร้านมีจาหน่ ายเค๊ ก หลายรสชาติ ไอศรีม โยเกริ ์ต และกาแฟ
รสชาติอร่อยทีไ่ ม่ควรพลาด
พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONG AK) เป็ นภูเขาไฟที่สวยงามอีก 1 ลูก
บนเกาะเชจู สามารถชมวิวท้ องทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแก่งกลาง
ทะเลมากมาย มีชายหาดหินริ มทะเล ชายหาดที่นี่จะไม่ได้ เป็ นทรายสีขาวแต่
กลับ เป็ นหิ น สี ด า น า้ ทะเลสี ด าแปลกตา เป็ นจุ ด ด าน า้ ยอดนิ ย มของกลุ่ ม
แฮนยอ ตรงฐานภูเขา จะมี ช่ อ งที่ ท หารญี่ ปุ่ นบังคับ ให้ ค นเกาหลี ขุด เจาะไว้
ตังแต่
้ สมัยสงครามโลก เพื่อเอาไว้ จอดเรื อแอบซ่อนไว้ สาหรับทาลายเรื อของ
อเมริ กา โดยทาเป็ นเรื อติดระเบิดแล้ วพุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนี ้เปิ ดให้ เข้ าชม แต่มีเหตุ การณ์ เคยดินถล่มลงมา
เลยปิ ดไม่ให้ เข้ าชมอีกเลย และยังเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาเรื่ อง "แดจังกึม"ตอนที่ถกู เนรเทศ ละครโทรทัศน์ยอด
นิยมของเกาหลีใต้
จากนัน้ พาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังซา วัดแห่งนี้ตงั ้ อยูบ่ นเขาซันบัง
หันหน้าออกสู่ทะเล ระหว่างทางขึน้ ท่านจะได้ยนิ เสียงพระสวดมนต์ ภายใน
วัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซ่งึ เป็ นพระประธานที่มคี วามศักดิสิ์ ทธิ ์
และเป็ นทีเ่ ลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใต้ท่นี ับถือศาสนา
พุทธ และรูปปั ้นเจ้าแม่กวนอิมซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ ยังมีรูปปั ้น
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พระสังกัจจายน์ ซึ่งหากได้ลูบ พุ งก็จะร่ ารวยเงิน ทอง ท่านจะได้พบกับวิธี การทาบุ ญ ของชาวเกาหลีใต้ท่ี
แตกต่ างกับ วัฒ นธรรมไทย โดยนิ ย มถวายข้าวสารเพื่อ เป็ น อาหารส าหรับ พระสงฆ์แสดงถึง ความอุ ด ม
สมบูรณ์ ถวายเทียนเพื่อเป็ นแสงสว่างแห่งชีวติ นอกจากนัน้ ที่วดั แห่งนี้ ท่านยังจะได้ช่นื ชมกับวิวทะเลที่
สวยงามของแหลมมังกรทีย่ น่ื ออกสูม่ หาสมุทร
อาหารเย็นพร้อมเสริ ฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล เป็ นอาหารที่เป็ นที่นิยมของชาวเกาหลี โดยการนาหมู
สามชัน้ ไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟ์ พร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ
พริกเขียว กระเทียมหันบางๆ
่
พริกไทยป่ น เกลือ และน้ ามันงา ถึงแม้วา่ ซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการทีส่ ุด
แสนจะธรรมดา คือไม่ได้มกี ารหมักหรือมีส่วนผสมที่หลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว นับว่าพลาด
ไม่ได้เลย
น้ พาทุกท่านนเเข้
่ Sea
หรือเทียาบเท่
า –หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -ซอฟจิโกจิ ยอดเขา
วันจากนั
ทีส่ ามของการเดิ
ทางาพั
: ร้กาทีนน
า้ มัน&สนHotel
- ทุ่งดอกหญ้
สี ชมพู
ซองซาน อิลจุลบง พิพธิ ภัณฑ์ แฮนยอ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรส
ต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้อ
อื่น ๆมากนั ก แต่ จ ะต่ า งตรงที่จ านวนจาน (ใส่ ก ับ ข้า ว) ที่น้ อ ยกว่ า เท่ า นั น้ แต่ ในปั จ จุ บ ัน ผู้ค นหัน มา
รับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
จากนั ้น พาท่ า นเดิ น ทางต่ อ ที่ ร้ า นค้ า สมุ น ไพรสนเข็ ม แดง
มหั ศ จรรย์ แ ห่ ง ธรรมชาติ ผ่ า นผลงานการวิ จ ั ย มากมายจาก
มหาวิท ยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณ ช่วยลด
ไขมันและน้ าตาลในกระแสเลือด ป้ องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก
ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิม่ ภูมติ า้ นทานและทา
ให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึง่ กาลังเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก
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พาทุกท่านเดินทางชม ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู พิ งค์มูลลี่ ณตอนนี้กาลังเป็ น
ทีถ่ ่ายรูปยอดนิยมแห่งใหม่ของคนเกาหลี บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกบน
เกาะเชจู สีของดอกพิงค์มูลลี้สจี ะสวยนุ่ มดูชมพูอ่อนละมุนพร้อมเรียงกัน
เบ่งบานอวดสีสนั ฉู ดฉาดสวยงาม (โดยปกติ ดอกหญ้าสีชมพู พิ งค์มูลลี่
จะเริ่ มบานประมาณช่วงกลางเดือนกันยายน - พฤศจิ กายน แต่ทงั ้ นี้
ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ ณ วันเดิ นทาง ) ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย
และทัศนียภ์ าพทีส่ วยงามชวนให้ทุกท่านได้เก็บรูปความประทับใจเป็ นความทรงจา
จากนัน้ พาท่านเยีย่ มชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB
FOLK VILLAGE) หมู่ บ้ า นแห่ ง นี้ ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ นแค่ ห มู่ บ้ า นนิ ท รรศการ
ธรรมดา แต่ยงั เป็ นหมู่บา้ นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยงั มีชาวบ้าน
อาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ ของการสร้างบ้านที่น่ีคอื จะใช้ดนิ เหนียว ผสม
กับมูลม้า เป็ นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็ นโครงสร้างของ
ตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมาเที่ยวเกาหลีใต้แล้วเคยเห็นไหต่างๆที่อยู่ตาม
บ้านก็จะเดาได้ว่าเป็ นไหสาหรับทา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แต่
สาหรับทีเ่ กาะนี้นนั ้ ไหทีว่ างเรียงรายกันอยูต่ ามบ้านเรือนทีน่ ่ีจะเป็ นไหสาหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราส
เบอร์ร่ี ทีจ่ ะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะนาผลเบอร์รป่ี ่ ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ าผึง้ และหมัก
ไว้สามปี ก่อนที่จะนามารับประทานได้ รสชาติหวานอมเปรี้ยว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้ในการรักษาคน
ป่ วย ปั จจุบนั นี้กลายเป็ นสินค้าทีผ่ มู้ าเยีย่ มเยือนมักจะซือ้ กลับไปรับประทาน และซือ้ เพือ่ เป็ นของฝาก
อาหารกลางวัน บริ การท่ านด้ วย "แทจีพลูแบ็ก" เป็ นการนาเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ
ก่อนนาไปผัดคลุกเคล้าพร้อมน้ าซุป นักท่องเทีย่ วนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย
เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ เป็ นอาหารพิเศษทีข่ อแนะนา
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จากนัน้ พาท่านชม ซอฟจิ โกจิ (SEOBJIGOJI) เป็ นทุ่งหญ้ากว้างติดทะเล
สามารถเพลิดเพลิน ไปกับ ความงามของโขดหิน รูป ร่างแปลกๆ รวมทัง้
โบสถ์คาทอลิก ภาพความงดงามจึงเป็ นสถานทีด่ งึ ดูดยอดนิยมการถ่ายทา
ละครซีรส่ี เ์ กาหลี เรื่อง F4 เกาหลี (BOYS OVER FLOWERS)
จากนัน้ นาท่านชม ยอดเขาซองซานอิ ลจูบง (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็ นภูเขาไฟที่ดบั แล้ ปาก
ปล่องภูเขาไฟทีม่ ลี กั ษณะเหมือนมงกุฎ เป็ นสถานทีโ่ ด่งดังทีผ่ ูค้ นมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขน้ึ เป็ นหนึ่งใน
10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรา ยังสามารถดื่มด่ ากับท้องฟ้ าและน้ าทะเลสีคราม ทิวทัศน์ ท่ี
สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็ นสถานทีท่ น่ี ักท่องเทีย่ วจากทัวทุ
่ กมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่อง
ให้เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินขึน้ ไปยังปากปล่องภูเขาไฟที่ดบั
แล้ว ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวทีท่ า่ นแวะพัก สามารถ
สัมผัสวิวทิวทัศน์ และบรรยากาศ ที่แตกต่างกัน เมื่อขึ้นไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้
สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ ์ และทัศนียภาพทีส่ วยงามอย่างแน่นอน

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ Haenyeo Museum (พิพธิ ภัณฑ์ แฮนยอ) แฮนยอ
คื อ นัก ด าน้ าที่ ลงไปเก็บอาหารทะเลบริ เวณรอบๆชายฝั่ งของเกาะเชจู ด้ว ย
วิธีการตามแบบฉบับดั้งเดิ มของเกาหลี บางคนก็ยกให้แฮนยอเป็ นนางเงือก
แห่งท้องทะเลซึ่ งได้รับความสนใจอย่างมาก ภายใน พิพิธภัณฑ์ทุกท่านจะได้
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พบภาพถ่ายแฮนยอที่สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่ งของผูห้ ญิ งบนเกาะเชจู โดยรู ปแบบการจัดแสดง เป็ น
อาคารและวัตถุบอกเล่า เรื่ องราว วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ซึ่ งข้าวของ เครื่ องใช้ที่นามาแสดงส่ วนใหญ่จะเป็ นของ
ใช้ที่เจ้าของบ้านได้ใช้งานจริ ง อาทิ เช่ นการแต่งกาย ในสมัยก่อนชุ ดแต่งกายของแฮนยอจะเป็ นชุ ดหลวมๆที่ดู
สบายตา และที่สาคัญคือมีกฎห้ามไม่ให้ผชู ้ ายจ้องมองพวกเธอ แต่การแต่งกายของแฮนยอยุคปั จจุบนั จะมีชุดที่
รัดรู ปเต็มตัวคล้ายกับนักประดาน้ าสี ดาโดยมีอุปกรณ์คือ แว่นกันน้ า เคียว ถุงตาข่ายและหิ นตะกัว่ ร้อยเพื่อถ่วง
น้ าหนัก ไฮไลท์ของแฮนยอคื อจุ ดที่ ดาลงไปจะลึ กเกื อบร้อยเมตรแต่ แฮนยอก็ดาลงไปได้โดยไม่ ตอ้ งใช้ถงั
ออกซิเจนแสดงให้เห็นว่าพวกเธอนั้นมีความแข็งแกร่ งส่ วนอาหารที่หามาได้น้ นั ก็มีหลากหลายทั้งสาหร่ าย หอย
เป๋ าฮื้อ เม่นทะเล หมึกยักษ์ ฯลฯ อันสะท้องถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล (หมายเหตุ :ขอสงวนสิ ทธิ์ การ
เข้าชมเนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งมีวนั หยุดประจา)
อาหารเย็น พร้อมเสริ ฟด้ วยเมนู ซีฟู๊ดนึ่ง เมนู ป้ิ งย่างประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง เกาะเชจูข้นึ ชื่อด้วย
อาหารทะเลสดๆ อยากให้ทุกท่านได้ลม้ิ ความหอม หวานของหอย เมนู เสริฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียง
ต่างๆ
จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง : ยงดูอมั ร็อค หรื อ โขดหินรู ปหัวมังกร - ร้ านค้ าสมุนไพร - ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต - ศู นย์
เครื่ องสาอาง - ศู นย์โสม - ดิวตีฟ้ รี - ดาวทาวน์ เมืองเชจู - กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุ งรส
ต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้อ
อื่น ๆมากนั ก แต่ จ ะต่ า งตรงที่จ านวนจาน (ใส่ ก ับ ข้า ว) ที่น้ อ ยกว่ า เท่ า นั น้ แต่ ในปั จ จุ บ ัน ผู้ค นหัน มา
รับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
จากนัน้ พาทุกท่านชม ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหิ นมังกร ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับ
หัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ ห์ทางธรรมชาติของเกาะเชจู ซึ่งถือกันว่าถ้าหาก
ใครไม่ได้มาเยือน ยงดูอมั ร็อค เพือ่ มาดูโขดหินมังกร ถือว่ายังมาไม่ถงึ เกาะเชจู
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โขดหินมังกรแห่งนี้เกิดขึน้ จากการกัดกร่อนของคลื่นลมทะเล ทาให้มรี ูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กาลัง
อ้าปากส่งเสีย งร้องคารามและพยายามที่จะผุดขึ้น จากท้องทะเล เพื่อขึ้น สู่ท้องฟ้ า เป็ น ประติม ากรรมที่
ธรรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีส่ นใจของนักท่องเทีย่ วเกาหลีเป็ นอย่างมาก
จากนัน้ นาท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมี
การจดลิขสิท ธิเ์ รียบร้อ ยแล้ว เป็ น สมุ น ไพรเมล็ด ฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทาง
การแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสาหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา
กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษทีต่ กค้างหรือไขมัน
ที่ส ะสมอยู่ภ ายในผนังของตับ หรือไต ช่วยให้ต ับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่ อสุ ขภาพ
ร่างกายของท่านเอง
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงิ นวอนหรือ Supermarket ที่น่ีมี
ขนม พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิ ด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็ต ส้ม
กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุน้ เส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ
ถ้วยใส่ขา้ ว กระทะ ลูกบอลซักผ้า เครื่องสาอางค์ชนั ้ นา Etude , Skinfood
และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมทัง้ มีบริการ
บรรจุกล่องตามเงือ่ นไขของร้าน
จากนั ้น พาท่ า นเดิ น ทางสู่ ศู น ย์ ร วมเครื่ อ งส าอางค์ Midam Cosmetic
ประเภทเวชส าอางค์ท่ีห มอศัล ยกรรมเกาหลีร่ว มออกแบบมากมาย เช่ น
ผลิต ภัณ ฑ์ บ ารุ งผิว หน้ า เครือ งส าอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่น ๆอีก
มากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงั มีครีมทีโ่ ด่งดัง
อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซรัมพิ
่ ษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้ าแตก , BB Cream , etc
อาหารกลางวัน พร้อมเสริ ฟด้ วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนู น้ี คือหมูหมักชิ้นบาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น
กะหล่าปลี ฟั กทองอ่อน ถัวงอก
่
แครอท เห็ดและวุน้ เส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทงั ้ แบบแห้งและ
น้ า เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถัวงอกดอง
่
วุน้ เส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิม่
อร่อยกับเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน
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จากนัน้ น าท่ านสู่ ศูน ย์โสม (Ginseng Center) ศู น ย์โสมแห่ งนี้ รฐั บาล
รับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมทีอ่ ายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นโสมที่มคี ุณภาพดี
ทีส่ ุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรูเ้ กี่ยวกับโสมพร้อมอธิบายคุณสมบัติ
และผลิตภัณฑ์ท่ผี ลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มคี ุณภาพดีท่สี ุด
และราคาถูก กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ทท่ี า่ นรักและนับถือ
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิ วตี้ฟรี (Duty Free Shop) ทีน่ ่ี
มีสนิ ค้าปลอดภาษีชนั ้ นาให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิเช่น
น้ าหอม เสื้อผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลาย
แบรนด์ดงั อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์ เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าท้องถิน่ ชื่อ
ดัง บนเกาะเชจู อาทิเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่องสาอางค์ เครื่องประดับ
NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณ์ ชอ้ ปปิ้ งที่เร้าใจที่สุด
ของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศทะเลใต้
21:30 น. เหินฟ้ ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE551
เดิ นทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
**กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุ
ในรายการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นและขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี
ใดๆทั้งสิ้ น ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั *** ในกรณี เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณี การล่าช้าของ
สายการบิน อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั และเจ้าหน้าที่ ที่จะส่ งผลกระทบให้เสี ยเวลาในการท่องเที่ยวที่ระบุใน
โปรแกรม

ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ว่าด้วยกรณี ใดๆทั้งสิ้ น ค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส และ
ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าและบริ ษทั จ่ายไปแล้ว
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***เนื่ องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครัง้ จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้
และจากสายการบิน เรื่องผูแ้ อบแฝงมาเป็ นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน
แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม HOT PROMOTION JEJU ทางแลนด์
เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ เป็ นจานวนเงิ น (10,000 บาท
หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็ นนักท่องเที่ยวจริ งๆ เดิ นทางท่องเที่ยวพร้อมกรุป๊ และกลับพร้อม
กรุป๊ ตามโปรแกรมที่กาหนด สามารถขอรับเงิ นประกันนี้ คืนเต็มจานวน ดังนัน้ จึงใคร่ขอความร่วมมือ
จากลูกค้าปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นประกันกรณี ลกู ค้าไม่ผา่ นกองตรวจคน
เข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้ าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดิ นทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึน้ ในระหว่างถูกกัก
ตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็ นผูช้ าระเองทัง้ หมด
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดิ นทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1
ชั ่วโมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้
จะต้องเดิ นทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดิ นทางจากทัวร์ได้ เพื่อ
ความเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก
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อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดิ นทาง

เ ด็ ก ไ ม่
ผูใ้ หญ่ เ ส ริ ม พักเดี่ยวเพิ่ ม
เตียง

สิงหาคม : 31-3 ก.ย.
กันยายน : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 8-11 , 9-12 , 10-13 , 15-18 , 16-19 , 17-20 , 10,800
22-25 , 23-26 , 24-27 , 29-2 ต.ค.
กัน ยายน : 4-7 , 7-10 , 11-14 , 14-17 , 18-21 , 21-24 , 25-28 , 28-1
ต.ค. ,
11,100
30-3 ต.ค.
กันยายน : 5-8 , 6-9 , 12-15 , 13-16 , 19-22 , 20-23 , 26-29 , 27-30

4,900.-

11,400

เงื่อนไขการให้ บริการกรณีสารองทีน่ ั่ง
1. ราคาโปรโมชัน่ ชาระเงินเต็มจานวน 1 วันหลังได้รับ invoice
ราคาปกติชาระเงินมัดจา*** ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice
2. ส่ วนที่เหลือชาระเต็มจานวนก่อนออกเดิ นทาง 30 วัน ในกรณี ที่ไม่ชาระยอดเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่
กาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี ใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ในการเดินทาง
กับทางบริ ษทั
ราคานีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
- ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าที่พกั ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
- ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ชิ้น
- ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู ้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิ ทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ ปทัวร์)
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-

- ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (เอกสารขอ
เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
ราคานีไ้ ม่ รวม
- ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น 800 บาท หรื อ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริ ป
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และ เครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเอง
ต่างหาก)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณี ออกใบเสร็จเต็มรู ปแบบ)
- ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.)
- ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4) สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชี เงินฝาก(ถ้ามี) 6) รู ปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รู ป ผูเ้ ดินทาง
เตรี ยมเอกสารและดาเนิ นการยื่น วีซ่าด้วยตนเองเท่ านั้น (ส าหรับหนังสื อเดิ นทางต่ างด้าว เจ้าของหนังสื อ
เดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
- ค่าอาหารที่ ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนื อหรื อเปลี่ยนแปลงจากที่ โปรแกรมกาหนด หากลู กค้าไม่
สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จดั ให้ กรุ ณาเตรี ยมอาหารสาเร็จรู ปส่ วนตัวสารองมาด้วย
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดมัดจา
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ท้ งั หมด
(ราคาโปรโมชั่นไม่ สามารถยกเลิกการเดินทาง หรื อเปลีย่ นแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ ในทุกกรณี )
** ช่ วงเทศกาลไม่ สามารถยกเลิกการเดินทางหรื อเปลีย่ นชื่ อผู้เดินทางได้ ***
กรุ๊ปทีเ่ ดินทางต้ องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อผ่ านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่ น Charter Flight, Extra Flight จะไม่ มกี ารคืนเงินมัดจา หรื อ ค่ าทัวร์ ท้งั หมด
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หมายเหตุ
จานวนผูเ้ ดินทาง ขั้นต่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) ขึ้นไป โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5
วันก่อนการเดินทาง
ราคานี้ เป็ นราคาสาหรับนักท่ อ งเที่ ยวชาวไทยหรื อผูถ้ ื อหนังสื อเดิ น ทางไทยเท่ านั้น (นักท่ องเที่ ยว
ต่างประเทศชาระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท)
เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หนังสื อเดิ นทาง ต้องมี อ ายุเหลือใช้งานไม่ น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ี จุดประสงค์
เดิ นทางเพื่อท่องเที่ ยว เท่านั้น (หากหนังสื อเดิ นทางเหลือน้อยกว่า 6 เดื อนทาให้ไม่ สามารถเดิ นทางได้ทาง
บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น)
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศ
แบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญ หายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ด
อุบตั ิเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงิน
การติดต่อใดๆกับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมาย ฯลฯ ต้องทาในวันทาการของบริ ษทั ดังนี้
วัน จัน ทร์ - วัน ศุ กร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวัน เวลาดังกล่ าว และวัน หยุด นัก ขัต ฤกษ์ที่ รัฐ บาล
ประกาศในปี นั้นๆ ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของบริ ษทั
มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั ทั้งสิ้ น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ ีอานาจขอบริ ษทั กากับเท่านั้น
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ ภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่ องบิน รถไฟ กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
ก่อนทาการออกตัว๋ เพื่อป้ องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้า เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลง
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วันเดินทางกรณี เกิดการผิดพลาดจากสายการบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่ งอยูเ่ หนื อการควบคุมของ
ทางบริ ษทั ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี
ถ้าลู ก ค้าไม่ เข้าร้ านค้าช้อ ปปิ้ งตามที่ โ ปรแกรมก าหนด ทางแลนด์ป รั บเงิน ค่ าเข้าร้ านช็ อ ปร้ านละ
100,000 วอน หรื อเป็ นเงินไทย3,500 บาท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึ้นอยูก่ บั ห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรม
ที่เข้าพัก ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์ หรื อการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000
บาท/ท่าน
ขอสงวนสิ ทธิ์การตัดห้องพักสาหรับผูท้ ี่ไม่เดินทาง ผูร้ ่ วมเดินทางไม่สามารถใช้หอ้ งพักได้
ขอสงวนสิ ทธิ์สาหรับลูกค้าที่เดินทางท่องเที่ยว และไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น
เมื่ อท่ านตกลงชาระเงิน ไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับ ทางบริ ษัท ฯ ทางบริ ษัท ฯ จะถื อว่ าท่ านได้
ยอมรับในเงื่อนไข ข้ อตกลงต่ างๆ ทีไ่ ด้ ระบุไว้ แล้วทั้งหมด

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการ
ข้างต้น
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ก่อนทาการจอง
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