
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง 01 ธนัวาคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562 

โปรแกรมเดนิทาง 
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมล็ด  - วดัซันบังซา  - ภูเขาซองอัค – 

ร้านนํ้ามันสน  - พิพิธภณัฑ์สัตว์น้ํา  - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – 
พิพิธภัณฑ์แฮนยอ  - ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร 

ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสําอาง  - ศูนย์โสม  - ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมอืงเชจู 
   

 

23.00-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออก 

เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เชค็อิน .....  ใกล้

ประตูทางเข้าหมายเลข .....  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวย

ความสะดวกในเรื่องของเอกสาร 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 

ขอ้แนะนาํ  ถา้ตอ้งการนาํของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 
1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้าํถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนาํผลิตภณัฑข์องสดท่ีทาํจาก

สตัวไ์ม่วา่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้าํเขา้ประเทศเพือ่ป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 



 
 

 

 

02.35-03.05 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE552 นับเป็น

สายการบินน้องใหม่ภายใต้การจดทะเบียนประเทศเกาหลีใต้ที่เพ่ิงเข้ามาบินในตลาดไทย

เมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็นสายการบินคุณภาพใช้เวลา 6 ปี ในการเติบโต มีเที่ยวบินทั้งใน

ประเทศเกาหลีและต่างประเทศ ใช้เครื่องบินที่มีระบบเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีการพัฒนา

ด้านระยะทางการบิน และประสิทธิภาพในการใช้น้ํามันเช้ือเพลิงอย่างดีเยี่ยม 

   

 

 

 

09.30-10.30  น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชจู เป็นท่าอากาศยานท่ีใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของเกาหลีใต้ 

รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน และท่าอากาศยานกิมโป ก่อต้ัง เมื่อปี พ.ศ. 2511 

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พาท่านเดินทางสู่  เกาะเชจู ซ่ึงได้รับการข้ึน

ทะเบียนมรดกโลก (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วข้ึน 2 ชั่วโมง เพ่ือให้ตรงกับเวลาท้องถ่ิน

ของประเทศเกาหลี) 

 พ าท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ อุ ท ย า น

แห่งชาติฮัลลาซาน  เป็นภูเขาที่

สู งที่ สุ ด ในประเทศ เกาห ลี ใต้ 

ประกอบด้วยภูเขาไฟท่ีดับไปนาน

แล้วซ่ึงเป็นต้นกําเนิดของเกาะ

ส่วนใหญ่ในเชจู ภูเขาฮัลลาซานมี

ความสูง 1,950 เมตร และได้รับ

การคัดเลือกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามลําดับที่ 182 ของ

วนัท่ีสองของการเดินทาง    อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมล็ด  - วดัซันบังซา  - ภูเขาซองอัค 



 
 

 

เกาหลี และจัดต้ังเป็นอุทยานแห่งชาติต้ังแต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขาฮัลลาได้รับการข้ึนทะเบียน

เป็นพ้ืนที่สงวนเขตชีวมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพียงอีกห้าปีต่อมาก็

ได้รับการแต่งต้ังเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ (World Natural Heritage Site) ให้ท่านได้

สัมผัสความงามของภูเขาฮัลลาซานที่มีหิมะปกคลุม สีขาวของหิมะปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับ

ปุยเมฆ ที่ตัดกับสีน้ําเงินของท้องฟ้า  เหมาะสําหรับการถ่ายรูปเพ่ือเก็บไว้เป็นที่ระลึก 

พร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนูข้ึนชื่อ จิมดัก ไก่อบซีอ๊ิว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองด้ังเดิม 

จิมดักจานใหญ่นี้ประกอบไปด้วย ไก่ชิ้นโต วุ้นเส้นเกาหลีนี้มีลักษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆทํา

จากมันฝรั่งทําให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย

ร้อนๆ  การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉับๆให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคํา รับรองต้องติด

ใจ 

พาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดน

ที่ได้รับของขวัญจากธรรมชาติ ทําให้เป็นที่ปลูกชาเขียว

คุณภาพสูง ที่ส่งผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายท่ัวโลก 

เป็นสถานท่ีจัดแสดงประวัติและวัฒนธรรมการชงชา   อันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์

แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะสําหรับซ้ือเป็นของฝาก มี

คุกกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็นต้น ภายในยังมีคาเฟ่ที่

จําหน่ายชาเขียวท้ังร้อนและเย็น ไอศกรีม ชาเขียว และโรลชาเขียวท่ีคุณไม่ควรพลาด  

ภายในยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซ่ึงนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ชา

เขียวท่ีใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ รวมท้ังถ่ายภาพที่ระลึกกับถ้วยชา ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของไร่ชา

เขียวท่ีนี่ 

จากน้ันพาท่านสู่ สวนส้มไร้เมล็ด (ORANGE FARM) ความ

มหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ เกาะเชจูเป็นที่ เดียวในเกาหลี

ที่สามารถปลูกส้มได้ดีและอร่อยที่สุดในประเทศ ส้มบนเกาะเจ

จูมีรูปร่างแปลกตาที่มีชื่อว่า ฮัลลาบง เหตุผลท่ีเรียกช่ือส้มนี้ว่า ฮัลลาบง เพราะปลูกกันมาก



 
 

 

ที่ภูเขาฮัลลาซานซ่ึงเป็นเขตท่ีอบอุ่นที่สุดของเกาหลี ฮัลลาบงเป็นส้มที่เปลือกหนา มีรส

หวานอร่อย ทําให้ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีและเป็นสินค้าส่งออก

ต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้สวนส้มยังเป็นสถานที่ถ่ายทําซีรี่ส์เกาหลีชื่อดังหลายเรื่อง 

อาทิเช่น MY GIRL (รักหมดใจยัยกะล่อน) 

จากน้ันพาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังซา วัดแห่ง

นี้ต้ังอยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึ้น

ท่านจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ ภายในวัดจะประดิษฐาน

พระพุทธรูปองค์ ใหญ่ ซ่ึงเป็นพระประธานที่ มีความ

ศักด์ิสิทธิ์และเป็นที่เล่ือมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และ

ชาวเกาหลีใต้ที่นับถือศาสนาพุทธ  และรูปป้ันเจ้าแม่กวนอิมซ่ึงหันหน้าออกสู่ทะเล 

นอกจากน้ันยังมีรูปป้ันพระสังกัจจายน์ ซ่ึงหากได้ลูบพุงก็จะร่ํารวยเงินทอง ท่านจะได้พบ

กับวิธีการทําบุญของชาวเกาหลีใต้ที่แตกต่างกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพ่ือ

เป็นอาหารสําหรับพระสงฆ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทียนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่ง

ชีวิต นอกจากนั้นที่วัดแห่งนี้ท่านยังจะได้ชื่นชมกับวิว

ทะเลที่สวยงามของแหลมมังกรท่ียื่นออกสู่มหาสมุทร 

พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONG AK)  เป็นภูเขา

ไฟท่ีสวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวท้อง 

ทะเล ภู เขาไฟฮัลลานซานและเกาะแก่งกลางทะเล

มากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดท่ีนี่จะไม่ได้เป็น

ทรายสีขาวแต่กลับเป็นหินสีดํา น้ําทะเลสีดําแปลกตา 

เป็นจุดดําน้ํายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมีช่องท่ีทหารญี่ปุ่นบังคับให้คน

เกาหลีขุดเจาะไว้ต้ังแต่สมัยสงครามโลก  เพ่ือเอาไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้สําหรับทําลายเรือ

ของอเมริกา โดยทําเป็นเรือติดระเบิดแล้วพุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนน้ีเปิดให้เข้าชม แต่มี

เหตุการณ์เคยดินถล่มลงมาเลยปิดไม่ให้เข้าชมอีกเลย และยังเคยเป็นสถานท่ีถ่ายทําเรื่อง 

"แดจังกึม"ตอนท่ีถูกเนรเทศ ละครโทรทัศน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้ 



 
 

 

พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล  เป็นอาหารท่ีเป็นที่นิยมของชาวเกาหลี  โดยการนําหมู

สามช้ันไปย่างงบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน   ซัมกย็อบซัลจะเสิร์ฟพร้อมกับเคร่ืองเคียง

ต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมห่ันบางๆ พริกไทยป่น เกลือ และนํ้ามันงา ถึงแม้ว่า

ซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการท่ีสุดแสนจะธรรมดา คือไม่ได้มีการหมักหรือมีส่วนผสมที่

หลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว นับว่าพลาดไม่ได้เลย 

                                  จากน้ันพาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า   

 

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม 

ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ      (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหาร

เช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารม้ืออ่ืนๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จํานวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่

น้อยกว่าเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทาน

อาหารสไตล์ตะวันตกกันมากข้ึน 

จากน้ันพาท่านเดินทางต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็ม

แดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ      ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

โซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและนํ้าตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิด

เส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิต้านทานและทําให้

อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซ่ึงกําลังเป็นส่ิงที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็น

อย่างมาก 

 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง    ร้านนํา้มนัสน  - พพิธิภณัฑ์สัตว์นํา้  - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ   
                                          - พพิธิภัณฑ์แฮนยอ  - ชายหาดวอลจองรี 



 
 

 

 

 

 

 

จากน้ันพาท่านเข้าชม AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา หรือ Aquarium ที่ใหญ่

ที่สุดในเอเชีย เป็นสถานที่อีกแห่งหน่ึงที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยือนเกาะเชจู เพราะท่ีนี่เป็น

ทั้งศูนย์กลางการเรียนรู้ทางทะเล ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและส่ิงมีชีวิตใต้ทะเลท่ีจัดแสดง

ได้น่าสนใจ และสวยงาม ภายในมีตู้ปลาจํานวนมากต้ังแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มหึมา

อลังการ ชวนต่ืนตาต่ืนใจอย่างยิ่ง นอกจากนี้ มีกิจกรรมและการแสดงของสัตว์น้ําให้ชม

อย่างเพลิดเพลินอีกด้วย อาทิเช่นการให้อาหารนกเพนกวินตัวน้อย ที่ต่างกรูกันมารับ

อาหารอย่างคึกคัก ลีลาตามธรรมชาติอันน่ารักจะทําให้คุณหลงรักเพนกวินโดยไม่รู้ตัว และ

มีฉลามวาฬเป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ท่านสามาถดูการให้อาหารปลาฉลามสุดระทึก 

ที่นักประดาน้ําต้องใช้ทักษะและความสามารถพิเศษ ซ่ึงจะทําให้คุณต่ืนตาต่ืนใจตลอดเวลา   

 

 

 

 

จากน้ันนําท่านชม ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็น

ภูเขาไฟท่ีดับแล้ว           ปากปล่องภูเขาไฟท่ีมีลักษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดังที่

ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ข้ึน เป็นหนึ่งใน 10 สถานท่ีสวยงามในเกาะเชจู และในจุด

นี้เรายังสามารถด่ืมดํ่ากับท้องฟ้าและน้ําทะเลสีคราม ทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของตัว

เมืองเชจู  เป็นสถานท่ีที่นักท่องเที่ยวจากท่ัวทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็น 



 
 

 

1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินข้ึนไปยังปากปล่องภูเขา

ไฟท่ีดับแล้ว ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชม

วิวที่ท่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยากาศที่แตกต่างกัน เม่ือข้ึนไปถึงด้าน

บนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงาม

อย่างแน่นอน 

อาหารกลางวัน บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก"  เป็นการนําเน้ือหมูหมักกับเครื่องปรุงรส

สูตรพิเศษ ก่อนนําไปผัดคลุกเคล้าพร้อมนํ้าซุป นักท่องเท่ียวนิยมรับประทานเพราะมี

รสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย  เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง 

และข้าวสวยร้อนๆ เป็นอาหาร

พิเศษท่ีขอแนะนํา 

จ า ก นั้ น พ าท่ า น เยี่ ย ม ช ม 

หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" 

SONGEUB FOLK VILLAGE) 

หมู่ บ้ านแ ห่ งนี้ ไม่ ใช่ เป็ นแค่

หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยังเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยังมีชาวบ้าน

อาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านที่นี่คือจะใช้ดินเหนียว ผสมกับมูลม้า เป็นตัวยึด

ก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมาเท่ียวเกาหลีใต้แล้ว

เคยเห็นไหต่างๆท่ีอยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็นไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี 

แต่สําหรับท่ีเกาะน้ีนั้น ไหที่วางเรียงรายกันอยู่ตามบ้านเรือนที่นี่จะเป็นไหสําหรับหมัก "โอมี

จา" หรือ แบล็คราสเบอร์รี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะนําผลเบอร์รี่ป่ามา

ใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ําผ้ึง และหมักไว้สามปี ก่อนท่ีจะนํามารับประทานได้ รสชาติหวาน

อมเปรี้ยว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้ในการรักษาคนป่วย  ปัจจุบันนี้กลายเป็นสินค้าที่ผู้มา

เยี่ยมเยือนมักจะซ้ือกลับไปรับประทาน และซ้ือเพ่ือเป็นของฝาก 



 
 

 

จากนั้ นพ าทุ กท่ าน เดินทาง สู่  Haenyeo 

Museum (พิพิธภัณฑ์แฮนยอ) แฮนยอ คือ

นักดําน้ําที่ลงไปเก็บอาหารทะเลบริเวณรอบๆ

ชายฝ่ังของเกาะเชจูด้วยวิธีการตามแบบฉบับ

ด้ังเดิมของเกาหลี บางคนก็ยกให้ แฮนยอเป็น

นางเงือกแห่งท้องทะเลซ่ึงได้รับความสนใจ

อย่างมาก ภายในพิพิธภัณฑ์ทุกท่านจะได้พบ

ภาพถ่ายแฮนยอที่สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของผู้หญิงบนเกาะเชจู โดยรูปแบบการ

จัดแสดง เป็นอาคารและวัตถุบอกเล่า เรื่องราว วิถีชีวิตความเป็นอยู่  ซ่ึงข้าวของ เครื่องใช้

ที่นํามาแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ที่เจ้าของบ้านได้ใช้งานจริง อาทิ เช่นการแต่งกาย ใน

สมัยก่อนชุดแต่งกายของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆที่ดูสบายตา และท่ีสําคัญคือมีกฎห้าม

ไม่ให้ผู้ชายจ้องมองพวกเธอ แต่การแต่งกายของแฮนยอยุคปัจจุบันจะมีชุดที่รัดรูปเต็มตัว

คล้ายกับนักประดานํ้าสีดําโดยมีอุปกรณ์คือ แว่นกันน้ํา เคียว ถุงตาข่ายและหินตะก่ัวร้อย

เพ่ือถ่วงนํ้าหนัก  ไฮไลท์ของแฮนยอคือจุดที่ดําลงไปจะลึกเกือบร้อยเมตรแต่แฮนยอก็ดําลง

ไปได้โดยไม่ต้องใช้ถังออกซิเจนแสดงให้เห็นว่าพวกเธอน้ันมีความแข็งแกร่งส่วนอาหารที่หา

มาได้นั้นก็มีหลากหลายทั้งสาหร่าย หอยเป๋าฮื้อ เม่นทะเล หมึกยักษ์ ฯลฯ อันสะท้องถึง

ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล (หมายเหตุ :ขอสงวนสิทธิ์การเข้าชมเนื่องจากสถานท่ี

ท่องเท่ียวบางแห่งมีวันหยุดประจํา) 

 

 

 

 

 



 
 

 

จากน้ันพาทุกท่านเดินทางสู่ Woljeongri Beach (ชายหาด วอลจองรี) เป็น 1 ใน 5 

ชาดหาดที่มีชื่อเสียงบนเกาะเชจู หาดทรายสีทองกับน้ําทะเลสีฟ้าใสที่สะท้อนแสงอาทิตย์

ให้เห็นประกายระยิบระยับนั้นดูกลมกลืนกันอย่างสวยงาม  เป็นชายหาดที่ผู้คนเดินทางมา

เที่ยวพักผ่อนในช่วงฤดูร้อน บริเวณรอบชายหาดมีร้านกาแฟ คาเฟ่ ร้านอาหาร น่ารักกับ

บรรยากาศผ่อนคลาย สบายๆ ให้ทุกท่านได้มาสัมผัส 

อาหารเย็นพร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนู ซีฟู๊ดนึ่ง สไตล์เกาะเชจู  เมนูประกอบไปด้วยหอย 

และ กุ้ง ทางเกาะเชจูข้ึนชื่อด้วยอาหารทะเลสดๆ อยากให้ทุกท่านได้ล้ิมความหอม หวาน

ของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ 

จากน้ันพาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า   

 

รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม 

ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้า

จะไม่แตกต่างจากอาหารม้ืออ่ืนๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จํานวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อย

กว่าเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมา

รับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากข้ึน 

จากน้ันพาทุกท่านชม  ยงดูอัมร็อค หรือ โขด

หินมังกร ที่มีลักษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหน่ึง

ในมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะเชจู ซ่ึงถือ

กันว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยือน ยงดูอัมร็อค เพ่ือมาดูโขดหินมังกร ถือว่ายังมาไม่ถึงเกาะเชจู 

โขดหินมังกรแห่งนี้เกิดข้ึนจากการกัดกร่อนของคล่ืนลมทะเล ทําให้มีรูปทรงลักษณะ

เหมือนหัวมังกร กําลังอ้าปากส่งเสียงร้องคํารามและพยายามท่ีจะผุดข้ึนจากท้องทะเล เพ่ือ

ข้ึนสู่ท้องฟ้า เป็นประติมากรรมที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานท่ีแห่งนี้เป็นที่สนใจของ

นักท่องเท่ียวเกาหลีเป็นอย่างมาก 

วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง    ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เคร่ืองสําอาง  -  
                                        ศูนย์โสม  - ดวิตีฟ้รี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ



 
 

 

จากน้ันนําท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุด

ของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพร

เมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง 

มีรสเปรี้ยว ดี สําหรับบุคคลที่  นิยมด่ืมเหล้า ชา กาแฟ 

น้ําอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายใน

ผนังของตับ  หรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงข้ึน ซ่ึงยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย

ของท่านเอง 

จากน้ันพาท่านเดินทางสู่  ร้านละลายเงินวอนหรือ 

Supermarket ที่นี่มีขนม  พ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิ

เช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็ตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า        

วุ้นเส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่

ข้าว กระทะ ลูกบอลซักผ้า  เครื่องสําอางค์ชั้นนํา Etude , Skinfood  และของฝากของที่

ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมาย พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเง่ือนไขของร้าน 

จากน้ันพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสําอางค์ Midam 

Cosmetic ประเภทเวชสําอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วม

ออกแบบมากมาย   เช่น ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า เครือง

สําอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น 

B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียังมีครีมที่โด่งดัง  อาทิเช่น ครีมเมือกหอย

ทาก , เซรั่มพิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้ําแตก , BB Cream , etc 

อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมักชิ้นบาง ๆ ผัก

ต่าง ๆ เช่น กะหลํ่าปลี เห็ดและวุ้นเส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและ

น้ํา เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถ่ัวงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้าวสวย

ร้อนๆ ท่านจะอ่ิมอร่อยกับเมนูอาหารน้ีอย่างแน่นอน 



 
 

 

จากน้ันนําท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสม

แห่งนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีอายุ 6 ปี ซ่ึง

ถือว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้

ความรู้เกี่ยวกับโสมพร้อมอธิบายคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่

ผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบํารุงร่างกาย

หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ 

จากนั้นนําท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty 

Free Shop) ที่นี่มีสินค้าปลอดภาษีชั้นนําให้ท่านเลือกซ้ือ

ม ากม ายก ว่ า  500  ชนิ ด   อ าทิ เช่ น  น้ํ าห อม  เ ส้ื อ ผ้ า 

เครื่องสําอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลาย        

แบรนด์ดัง อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton 

,MCM ,Rolex   ฯลฯ 

จากน้ันพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิง

สินค้าท้องถ่ิน  ชื่อดัง บนเกาะเชจู อาทิ เส้ือผ้า รองเท้า 

กระเป๋า เครื่องสําอางค์ เครื่องประดับ NEW BALANCE , 

NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณ์ช้อปป้ิงที่เร้าใจท่ีสุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้

บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศทะเลใต้ 

21:30 น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE551         

เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 

 



 
 

 

**กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***           ในกรณีเกดิเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสาย

การบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนดัหยุดงาน การจราจรติดขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ที่เกิด

ข้ึนอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และเจ้าหน้าที่ ทีจ่ะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวท่ีระบุในโปรแกรม        

ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย วา่ด้วยกรณีใดๆท้ังส้ิน ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใช้จ่ายที่ลูกค้า

และบริษัทจ่ายไปแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่

เสริมเตียง 
พักเดี่ยว
เพิ่ม 

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. 
กุมภาพันธ ์: 10-13 , 11-14 , 12-15 , 19-22 , 24-27 , 25-28 

12,100./คน 4,900.- 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายคร ัง้จากกองตรวจคนเข้าเม ืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร ือ่งผ ูแ้อบ
แฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ์ ื่น เช่น ไปทาํงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ต ัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม 
HOT PROMOTION JEJU ทางแลนดเ์กาหลีจาํเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื่อให้ลกูค้าไป-กลบัพรอ้มกร ุป๊เท่านัน้ เป็นจาํนวนเงิน (10,000 
บาท หรอื 300,000 วอน) หากลกูค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ  เดินทางท่องเที่ยวพรอ้มกร ุป๊และกลบัพรอ้มกร ุป๊ตามโปรแกรมที่กาํหนด 

สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จาํนวน ดงันัน้จึงใครข่อความรว่มมือจากลกูค้าปฎิบตัิตามเงื่อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธิ์ ไม ่คืนเงิน
ประกนักรณีลกูค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเม ือง หรอื กรมแรงงานทัง้ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      
ลกูค้าจะต้องเป็นผ ูช้าํระเองทัง้หมด 

หมายเหต  ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเที่ยวหลงัเวลาเครือ่งลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม ่ม ีนโยบายให้คณะ
รอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเม ือง หากสามารถผา่นเข้าเม ืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด์ ้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกรอ้ง

ค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 



 
 

 

 
 
 
 
 

,26-1มี.ค. 

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. 
กุมภาพันธ ์: 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 , 
31-3ก.พ. 
กุมภาพันธ ์: 3-7 , 7-10 , 8-11 ,14-17 , 17-20 , 21-24 , 22-25 
, 28-3มี.ค. 

12,700./คน 

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

13,400./คน 

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

13,700./คน 

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

ธันวาคม: 8-11 , 25-28 
กุมภาพันธ ์: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 



 
 

 

เง่ือนไขการให้บริการกรณีสํารองท่ีนั่ง  
   1. ราคาโปรโมชั่นชําระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังได้รับ invoice 
      ราคาปกติชําระเงินมัดจํา***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice 
   2. ส่วนที่เหลือชําระเต็มจํานวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชําระยอดเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ี
กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง
กับทางบริษัท 
ราคานี้รวม 
-   ค่าต๋ัวเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ้น 
-   ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชํานาญเส้นทาง นําท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์) 
-   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 (ขอสงวนสิทธิ์เอกสารเบิกประกัน หรือ ใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
ราคานี้ไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถ่ิน 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
-   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, 

รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องด่ืมที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการส่ังเพ่ิม กรุณาติดต่อ
หัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

-   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.) 
-   ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจําตัวคนต่าง
ด้าว 3) ใบสําคัญถ่ินที่อยู่ 4) สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป 
ผู้เดินทางเตรียมเอกสารและดําเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น  (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว ผู้
เดินทางต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 
-  ค่าอาหารท่ีลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกําหนด หากลูกค้าไม่
สามารถรับประทานอาหารท่ีทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปส่วนตัวสํารองมาด้วย 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วันข้ึนไป ยึดมัดจํา 
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
(ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณ ี)     

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผู้เดินทางได้*** 
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวรท์ั้งหมด 

หมายเหตุ 
-           จํานวนผู้เดินทาง ข้ันตํ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ข้ึนไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 5 วันกอ่นการเดินทาง 
-           ราคานี้เป็นราคาสําหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเท่ียว
ต่างประเทศชําระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท) 
 -            เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 
-           สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



 
 

 

-  หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเท่ียว เท่านั้น (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทําให้ไม่สามารถเดินทางได้ทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน) 
 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุ
ที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 
- ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน 
- การติดต่อใดๆกับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทําในวันทําการของบริษัทดังนี้ 
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทําการของบริษัท 
- มัคคุเทศก์ พนักงาน  ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งส้ิน เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอํานาจขอบริษัทกํากับเท่านั้น 
- หากท่านที่ต้องการออกต๋ัวภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
ก่อนทําการออกต๋ัว เพ่ือป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้า เปล่ียนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน 
เปล่ียนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซ่ึงอยู่เหนือ
การควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี 
- ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปป้ิงตามท่ีโปรแกรมกําหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 100,000 
วอน หรือเป็นเงินไทย3,500 บาท 
-ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยู่กับห้องว่าง ณ  วันเข้าพัก และ
โรงแรมที่เข้าพัก ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้ 
- ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 
บาท/ท่าน 



 
 

 

- ขอสงวนสิทธิ์การตัดห้องพักสําหรับผู้ที่ไม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพักได้ 
- ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกค้าท่ีเดินทางท่องเท่ียว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
- เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุวแ้ล้วท้ังหมด 
 
 

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนทําการจอง 

 


