
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 1 - 31 มีนาคม  2563 

โปรแกรมเดินทาง 
พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค -  วดัซนับงัซา  - สวนสาธารณะฮงัมง - โปรแกรมเพมิเตมิ ฮลัโหลคติต ี/ โชวก์ายกรรม - รา้นนํามนัสน  - 

ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  -  หมู่บา้นวฒันธรรมซองอบึ - ชายหาดควงัชกิ ี-โปรแกรมเพมิเตมิ Aqua Planet -  

ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหนิรปูหวัมงักร+สะพานขา้มทะเลยงยอน  -  รา้นคา้สมุนไพร+รา้นละลายเงนิวอน  -  

ศนูยเ์ครอืงสาํอาง  -   ศนูยโ์สม  -  ล๊อตเต้ ดวิตฟีร ี -  ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู



 
 

ขอ้แนะนาํ  ถา้ตอ้งการนาํของเหลวขึนเครืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน (รวมกนัไม่เกิน            

1 ลิตร) บรรจภุณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงทีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้นาํถุงขึนไปเพยีงใบเดียวเท่านนั การนาํผลิตภณัฑข์องสดทีทาํจาก

สตัวไ์ม่ว่าเนือหมู เนือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ให้นาํเขา้ประเทศเพอืป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 

 

 

22.00-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบรเิวณชนั 4 ชนั

ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์

เช็คอิน F      ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 3  โดยมีเจ้าหน้าทีจากบริษัทฯคอยให้การ

ตอ้นรบัและอํานวย     ความสะดวกในเรอืงของเอกสาร 

 

 

02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบนิ JEJU AIR เทียวบินที 

7C2244 เป็นสายการบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต ้สะดวกสบาย การดแูลเอาใจใส่

น่าประทบัใจ พรอ้มทงัภาพลกัษณ์ทดี ี โดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชอืดงัของเกาหล ี สายการบนิ

เจจเูป็นสายการบนิชนันําทพีฒันาไดอ้ยา่งรวดเรว็ทสีุดในประเทศเกาหลใีต ้ หลงัจากการก่อตงั

เมอืปี 2005 ไดข้ยายตวัอย่างรวดเรว็โดยการปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยตุธิรรมแก่ลกูคา้ตาม    

คาํเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีารปฏริปูธุรกจิทางกา บนิอย่างต่อเนืองอกีดว้ย สายการบนิเจจไูดท้าํให้

การท่องเทยีวเป็นทแีพรห่ลายจนประสบความสาํเรจ็ ซงึกอ่นหน้านนัไม่เคยนําวธิเีหล่านีมา

ปฏบิตัจินทาํใหป้ระเทศเกาหลใีต้กลายเป็นประเทศท่องเทยีวได ้มเีสน้ทางบนิมากกว่า 67 แห่งในเมอืงสาํคญั ๆ เครอืงบนิ B737-800

ของสายการบนิเจจ ูไดรบัการยอมรบั   จากทวัโลกในดา้นความปลอดภยัและสมรรถภาพเป็นเครอืงบนิทใีชม้ากทสีุดและมชีอืเสยีงใน

ต่างประเทศ 

 

 

09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ู เป็นท่าอากาศยานทใีหญ่เป็นอนัดบัท ี 2 ของ

เกาหลใีต ้รองจากท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลท์

หรอืการจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะทสีุดในโลก ก่อตงัเมอืปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลาของ

ท่านใหเ้รว็ขนึ 2 ชวัโมง เพอืใหต้รงกบัเวลาทอ้งถนิของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาท่านเดนิทางสู ่เมอืงมรดกโลก เกาะเชจ ูทอีงคก์าร  

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัทีสนามบินสุวรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

วนัทีสองของการเดินทาง      พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - วดัซนับงัซา  - สวนสาธารณะฮงัมง  - โปรแกรมเพิมเติม ฮลัโหลคิตตี /    

โชวก์ายกรรม 



 
 
UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจเูป็น 1 ใน 7 สงิมหศัจรรยท์างธรรมชาตแิห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF 

NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะทเีกดิใหม่จากภูเขาไฟทดีบัแลว้                                               

อาหารกลางวนั  พรอ้มเสริฟด้วยเมนู จิมดกั ไก่อบซีอิว เป็นเมนูอาหารเกาหลพีนืเมอืงดงัเดมิ จมิดกั จานใหญ่นีประกอบไปดว้ย 

ไก่ชนิโต วุน้เสน้เกาหลนีมีลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆทาํจากมนัฝรงัทาํใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ เสริฟ์

พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชนิเลก็พอดคีาํ รบัรองต้องตดิใจ 

    พาท่านเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทไีดร้บัของขวญัจาก

ธรรมชาติ ทําให้เป็นทีปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ทีส่งผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขาย     

ทวัโลก เป็นสถานทีจัดแสดงประวัติและวัฒนธรรมการชงชาอันหลากหลาย รวมถึง

ผลติภณัฑแ์ปรรูปจากชานานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยยีมเหมาะสาํหรบัซอืเป็น

ของฝาก มคีุ้กกชีาเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่นมาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพู เป็นต้น ภายใน

ยงัมีคาเฟ่ทจีําหน่ายชาเขยีวทงัร้อนและเยน็ไอศรมีชาเขยีวและโรลชาเขยีวทคีุณไม่ควร

พลาด  ภายในยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึงนักท่องเทียวจะได้ส ัมผัสกับภาพ

บรรยากาศของไร่ชาเขยีวทีใหญ่ทีสุดในเกาหลีใต้ รวมทงัถ่ายภาพทรีะลึกกบัถ้วยชา     

ซงึเป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทนีี 

จากนนัพาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA 

TEMPLE) วดัแห่งนีตงัอยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขนึท่านจะไดย้ิน

เสยีงพระสวดมนต์ ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซงึเป็นพระ ประธานทมีี

ความศกัดสิทิธแิละเป็นทเีลอืมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจ ูและชาวเกาหลใีต้ทนีับถอืศาสนา

พุทธ  และรูปปันเจ้าแม่กวนอิมซงึหนัหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนันยังมีรูปปันพระสงักัจ

จายน์ ซงึหากไดล้บูพุงกจ็ะราํรวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบัวถิกีารทาํบุญของชาวเกาหลใีตท้ี

แตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพอืเป็นอาหารสาํหรบัพระสงฆเ์พอืความ

อุดมสมบรูณ์ ถวายเทยีนเพอืเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนันทวีดัแห่งนีท่านยงัจะไดช้นื

ชมกบัววิทะเลทสีวยงามของแหลมมงักรทยีนืออกมาสูม่หาสมุทร 

 

 

จากนนัพาทุกท่านเดนิทางสู ่ สวนสาธารณะฮงัมง (HANGPADURI HANGMONG 

GARDEN) เป็นพนิทมีรดกทางธรรมชาตบินเกาะเชจ ูพนืทภีายในสวนสาธารณะฮงัมง 

ประกอบไปดว้ยป้อมปราการเกา่ ต้นไม ้และทุ่งดอกไมน้านาพรรณ หรอืเรยีกว่า สวน

สฤีดเูลยกก็ว่าได ้มมีุมใหทุ้กท่านไดเ้กบ็รูปความประทบัใจ เกบ็เป็นทรีะลกึไว้

หลากหลายมุม ตน้ไมแ้ละดอกไมภ้ายในสวนมหีลายหลายสายพนัธต์ามสภาพอากาศ 

อาทเิช่น ดอกเรป ถอืไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะเชจู ดอกสเีหลอืงบานโอดโฉมตงั

ตระหง่านตดักบัสขีอบฟ้า  ต่อดว้ยทุ่งขา้วบารเ์ลย ์เรมิจากตน้สเีขยีวค่อยๆเปลยีนไป

เป็นสเีหลอืงทองพรวิไหวเป็นระลอกคลนืไปตามสายลมทพีดัผ่านมองแลว้เพลนิตา

เพลนิใจ และดอกป๊อปปีสแีดงสดตดักบัลาํตน้สเีขยีวเตบิโตและผลดิอกบานสะพรงั

สวยงามไปสวน     ตลอดทงัปีจะมดีอกไมน้านาพนัธุผ์ลดัเปลยีนมาสรา้งความ

เพลดิเพลนิใหก้บันักท่องเทยีว 

 

 



 
 

โปรแกรมเพมิเตมิ ชําระเพมิ 12,000 วอน  

 พาท่านมุ่งหน้าสู่ ฮลัโหลคิตตี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถานทจีดั

แสดงเรอืงราวเกยีวกบัคติตี หลากหลายเวอร์ชนั  รวมทงัสงิของเครอืงใชท้เีป็นคติตทีงัหมด

รวบรวมไว้ทนีี พร้อมเรอืงราวและประวตัิความเป็นมา ภายในมรี้านขายของทรีะลกึน่ารกัๆ 

มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซอืตดิไมต้ดิมอื เช่น ทคีาดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และชอ็ดโกแล๊ต 

รบัรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน อกีทงัยงั คติตคีาเฟ่ ซงึเป็นร้านกาแฟตกแต่ง

อย่างน่ารกัเหมาะสําหรบัถ่ายภาพ ภายในร้านมจีําหน่ายเค๊กหลายรสชาติ  ไอศรมีโยเกรติ 

และกาแฟ รสชาตอิร่อยทไีม่ควรพลาด 

  

                                              โปรแกรมเพมิเตมิ ชาํระเพมิ 12,000 วอน 

  จากนนัพาท่านเขา้ชม โชวก์ายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดง

ความสามารถของนักแสดงในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุ่นของร่างกาย มกีารแสดง

หลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกนัไป เป็นทตีนืตาตนืใจของผูช้ม มทีงั แสง ส ี

เสยีง ท่านจะไดร้บัความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ และหวาดเสยีว ไปพรอ้มๆกนั  เช่น โชว์

ลอดห่วง โชวนี์นักกายกรรมจะหมุนตวัและแสดงท่วงท่ากายกรรมต่างๆ ดว้ยห่วงทหีอ้ยอยู่

กลางอากาศ  โชว์กายกรรมกลางอากาศด้วยผ้า นักแสดงจะเล่นกายกรรม บิดตัวด้วย

ท่าทาง สง่างามขณะห้อยตวัอยู่กลางอากาศดว้ยผา้เพยีงผนืเดยีว เป็นต้น แต่ไฮไลทข์อง

โชวนี์ คอื มอเตอรไ์ซคผ์าดโผนในพนืทจีํากดั ทเีขา้ไปขบัสวนทางกนัอยู่ในลูกโลก ซงึสนุก 

ตนืเตน้เรา้ใจ เรยีกเสยีงปรบมอืจากผูช้มไดท้งัฮอล 

 

                                              

  อาหารเยน็  พรอ้มเสริฟด้วยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารทเีป็นทนิียมของชาวเกาหล ี    โดยการนําหมสูามชนัไปย่างงบนแผ่น

โลหะทถีูกเผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครอืงเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหนับางๆ พรกิไทยป่น เกลอื 

และนํามนังา ถงึแมว้่า ซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทสีุดแสนจะธรรมดา คอืไมไ่ดม้กีารหมกัหรอืมสีว่นผสมทหีลากหลาย แต่ว่าถ้า

พูดถงึรสชาตแิลว้ นบัว่าพลาดไม่ไดเ้ลย 

 

นําเขา้พกัท ีSea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

 

 

รบัประทานอาหารเช้าทีโรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดอง

เกาหล)ี ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมืออืนๆมากนัก แต่จะต่างตรงทจีํานวนจาน          

(ใสก่บัขา้ว) ทน้ีอยกว่าเท่านนั แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขนึ 

จากนนัพาท่านเดนิทางต่อท ีรา้นนํามนัสนเขม็แดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชาต ิผ่าน

ผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลด

ไขมนัและนําตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้าง

สารพษิในร่างกาย เพอืเพมิภูมิต้านทานและทําให้อายุยนืแบบชาวเกาหล ีซงึกําลงัเป็นสงิที

วนัทีสามของการเดินทาง       รา้นนํามนัสน  -  ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  -   ชายหาดควงัชิกี - 

                                                 โปรแกรมเพิมเติม : Aqua Planet 



 
 
ไดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัมผีลติภณัฑต่์างๆททีําจากสนเขม็แดงซงึเป็นสนิคา้ยอดนิยมสาํหรบั

คนเกาหลแีละนักท่องเทยีว 

      

   จากนนันําท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็นภูเขาไฟทดีบั

แล้ว ปากปล่องภูเขาไฟทีมีลักษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานทีโด่งดงัทีผู้คนมาขอพร  และชมพระ

อาทติยข์นึ เป็นหนึงใน 10 สถานทสีวยงามในเกาะเชจู และในจุดนีเรายงัสามารถดมืดํากบัทอ้งฟ้าและ

นําทะเลสคีราม ทวิทศัน์ทสีวยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจ ูเป็นสถานททีนีักท่องเทยีวจากทวัทุกมุมโลก

อยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สงิมหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดนิ

ขนึไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทดีบัแลว้ ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรูปจากมุมสงู 

แต่ละจุดชมววิทที่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศทแีตกต่างกนั เมอืขนึไปถงึดา้น

บนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิุทธแิละทศันียภาพทสีวยงามอย่างแน่นอน

หมายเหตุ: สาํหรบัท่านทตี้องการขนึปากปล่องภูเขาไฟ สามารถชําระค่าตวัดว้ยตนเอง ณ จุดทางขนึ

เขา 

อาหารกลางวนั บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบก็"  เป็นการนําเนือหมหูมกักบัเครอืงปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนนําไปผดัคลุกเคลา้พรอ้ม

นําซุป นกัท่องเทยีวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมอืสุกรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครอืงเคยีงต่าง 

และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทขีอแนะนํา 

       จากนันพาท่านเยียมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 

VILLAGE) หมู่บา้นแห่งนีไม่ใช่เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณ

อายุมากกว่า 300 ปี ทยีงัมชีาวบา้นอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้นทนีีคอืจะใชด้นิ

เหนียว ผสมกบัมูลมา้ เป็นตวัยดึกอ้นหนิและกอ้นอฐิเข้าด้วยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับ้าน 

ถา้ท่านเคยมาเทยีวเกาหลใีต้แลว้เคยเหน็ไหต่างๆทอียู่ตามบา้นกจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหสาํหรบั

ทํา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แต่สําหรับทีเกาะนีนัน ไหทีวางเรียงรายกันอยู่ตาม

บา้นเรอืนทนีีจะเป็นไหสาํหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ ีทจีะมเีฉพาะบนเกาะแห่ง

นี โดยชาวบา้นจะนําผลเบอรร์ป่ีามาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบันําผงึ และหมกัไวส้ามปี ก่อนทจีะ

นํามารบัประทานได ้รสชาตหิวานอมเปรยีว และในสมยัก่อนกเ็คยถูกใชใ้นการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนันีกเ็ป็นสนิคา้ทผีู้มาเยยีมเยอืน

มกัจะซอืกลบัไปรบัประทาน และซอืเพอืเป็นของฝาก 

 

จากนนัพาทุกท่านเดินทางสู่ ชายหาดควงัชิกี (GWANGCHIGI BEACH) เป็นชายหาดทสีวย

ทสีุดแห่งหนึงบนเกาะเชจู ชายหาดนีมทีศันียภาพเป็นเอกลกัษณ์มีวิวพนืหลงัเป็นปากปล่อง

ภูเขาไฟซองซานอิลจูบงซงึเป็นไฮไลท์ของเกาะเชจู  ทุกท่านจะได้ชมความสวยงามของ

ธรรมชาติทยีังคงความอุดมสมบูรณ์และรบัลมทะเลเย็นๆ และ ทสีําคญัยงัเป็นจุดชมวิวพระ 

อาทติยต์กทสีวยทสีุดแห่งหนึงบนเกาะเชจ ู

 



 
 
โปรแกรมเพมิเติม ชาํระเพมิ 20,000 won 

 จากนนัพาทา่นเขา้ชม พิพธิภณัฑส์ัตวนํ์า (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  หรอื อควาเรยีม

ทใีหญ่ทสีดุในเกาหลใีตแ้ละมตีูป้ลาใหญ่ทสีดุในเอเชีย เป็นสถานทอีีกหนงึแหง่ทีไมค่วรพลาดเมอื

ไดม้าเยือนเกาะเชจ ูเพราะทีนเีป็นทงัศนูยก์ลางการเรยีนรูท้างทะเล ความรูเ้กียวกบัธรรมชาติและมี

สงิมีชีวิตใตท้ะเลทีจดัแสดงไดน้า่สนใจและสวยงาม มีตูป้ลาจาํนวนมากตงัแตข่นาดเลก็จนถึง

ขนาดใหญ่ทหมึาอลงัการชวนตืนตาตืนใจในโลกใตท้อ้งทะเล ชมการใหอ้าหารนกเพนกวินตวันอ้ย 

ทตีา่งกรูกนัมารบัอาหารอยา่งคกึคกั และปลากระเบนวา่ยขา้มหวัไปมาทาํใหค้ณุและครอบครวั

หลงรกัทอ้งทะเลโดยไมรู่ต้วั 

อาหารเยน็ พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการนําผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอเดง้ เบคอนหมู

รวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยนําซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ตม้จนเดอืด ก่อนจะเรมิรบัประทาน กจ็ะนําอุด้งลงต้มอกี

ครงั จะทานพร้อมกบัขา้วสวย หรอือุด้งกไ็ด ้เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็นรายการอาหารทขีาดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัร์เกาหลี เพราะ

รสชาตขิองนําซุป ผกัต่างๆในหม้อ ทําใหเ้ป็นทชีนืชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย กส็ามารถขอนําจมิเกาหล ีเติม

เพมิรสชาต ิ

นําเขา้พกัท ีSea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

 

  

 

รบัประทานอาหารเช้าทีโรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ข้าวต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดอง

เกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมอือนืๆมากนัก แต่จะต่างตรงทจีํานวนจาน (ใส่

กบัขา้ว) ทน้ีอยกว่าเท่านนั แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขนึ 

จากนนัพาทุกท่านชม  ยงดอูมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานขา้มทะเล

ยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัรอ็คทมีลีกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร อกีหนึงในมนต์เสน่ห์

ทางธรรมชาตขิองเกาะเจจ ูซงึถอืกนัว่าถ้าหากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพอืมาดโูขดหนิมงักร 

กถ็ือว่ายงัมาไม่ถึงเกาะเจจู โขดหนิมงักรแห่งนีเกดิขนึจากการกดักร่อนของคลนืลมทะเล ทําให้มี

รูปทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร กําลงัอ้าปากส่งเสยีงร้องคํารามและพยายามทจีะผุดขนึจากท้อง

ทะเล เพอืขนึสูท่อ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมทธีรรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานทแีห่งนีเป็นทสีนใจของ

นักท่องเทยีวเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัสามารถเดนิไปเยยีมชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพอืชม

ววิธารลาวาทตีอนนีกลายเป็นธารนําทะเลทมีสีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

จากนนันําท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจด

ลขิสทิธเิรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง 

มรีสเปรยีว ดสีาํหรบับุคคลท ีนิยมดมืเหลา้ ชา กาแฟ นําอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการ

วนัทีสีของการเดินทาง      ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - รา้นคา้สมุนไพร+รา้นละลายเงินวอน  

- ศนูยเ์ครอืงสาํอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวตีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู



 
 
ลา้งสารพษิทตีกคา้งหรอืไขมนัทสีะสมอยู่ภายในผนังของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขนึ ซงึยงัส่งผลดต่ีอสุขภาพ

ร่างกายของท่านเอง  ร้านละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ทนีีมขีนมพนืเมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง 

ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาต ิรวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน ลกูบอลซกัผา้ 

เครอืงใชไ้ฟฟ้า  และยงัมชีุดเครอืงนอนอนัดบั1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ทนุ่ีม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนัไรฝุ่ นไดด้เียยีม ของฝาก

ของทรีะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซอืมากมาย พรอ้มทงัมบีรกิารบรรจุกล่องตามเงอืนไขของรา้น  

จากนนัพาท่านเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครอืงสาํอางค ์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสาํอางคท์หีมอศลัยกรรมเกาหลรี่วม

ออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑต่์างๆ ทเีหมาะกบัผูท้มีปัีญหาผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีวิรอย ฝ้า กระ จุดด่างดําใบหน้าหมองคลํา 

อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้วิรอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ต้องศลัยกรรม 

อสิระอาหารกลางวนั 

จากนันนําท่านสู่ ศูนย์โสม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งนีรฐับาลรบัรอง

คุณภาพว่าผลติจากโสมทอีายุ 6 ปี ซงึถอืว่าเป็นโสมทมีคีุณภาพดทีสีุด ภายในจะมเีจา้หน้าทใีห้

ความรูเ้กยีวกบัโสมพรอ้มอธบิายคุณภาพและผลติภณัฑท์ผีลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซอืโสมที

มคุีณภาพดทีสีุดและราคาถูก กลบัไปบาํรุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทที่านรกัและนับถอื 

จากนนันําท่านชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีลอ๊ตเต้ ดิวตีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) 

ทนีีมสีนิค้าชนันําปลอดภาษีใหท้่านเลอืกซอืมากมายกว่า 500 ชนิด  นําหอม เสอืผา้ เครอืงสาํอางค ์

กระเป๋า นาฬกิา เครอืงประดบั หลากหลายแบรด์ดงั อาทเิช่น Dior, Gucci, Prada ,Louis Vuitton, 

Fendi ,MCM, Gentle Monster, Balanciaga, Longchamp, Jestina, MLB, Watch, Etude, 

Innisfree, It's Skin, The Face Shop, Ample:N, Laneige, Sulwhasoo, History of Whoo, 3CE, 

Mac, Bobbi Brown, Chanel, Jo Malone, Perfumes ฯลฯ 

 

จากนนัพาท่านเดนิทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิงสนิคา้ท้องถนิ ชอืดงั บน

เกาะเชจู อาทเิสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครอืงสาํอางค ์เครอืงประดบั ABC Mart, LES MORE, 

Folder, Fila, NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, ART BOX, Evisu, Lacost, 

Skechers, ETUDE, SKINFOOD, INNISFREE, Fashion, Cosmetic สมัผสัประสบการณ์ชอ้ป

ปิงทเีร้าใจทสีุดของคุณ เหมือนยกเมยีงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศเกาะเชจู พร้อม

รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นคาเฟ่ มากมาย 

 

21:30-22.30 น. เหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เทยีวบนิท ี7C2243 

พรอ้มความประทบัใจ 

01.00-02-00 น.  เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 



 
 

***เนอืงจากทางแลนดเ์กาหล ีไดร้บัแจง้เตอืนหลายครงัจากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้ และจากสายการบนิ เรอืงผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัท่องเทยีว แต่ไป

ดว้ยวตัถุประสงคอ์นื เชน่ ไปทาํงาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันนัตงัแต่วนัท ี1 มนีาคม 2561 โปรแกรม JEJU SUPER SAVE IN MARCH ทางแลนดเ์กาหลี

จาํเป็นตอ้งเกบ็ค่าประกนัเพอืใหล้กูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านนั เป็นจาํนวนเงนิ (10,000 บาท หรอื 300,000 วอน) หากลกูคา้เป็นนกัท่องเทยีวจรงิๆ เดนิทาง

ท่องเทยีวพรอ้มกรุ๊ปและกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมทกีาํหนด สามารถขอรบัเงนิประกนันีคนืเตม็จาํนวน ดงันนัจงึใคร่ขอความร่วมมอืจากลกูคา้ปฏบิตัติามเงอืนไข

ดงักล่าว  (ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิประกนักรณลีกูคา้ไมผ่่านกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื กรมแรงงานทงัทปีระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้*** 

หากท่านถูกเจา้หน้าทตีม.เกาหล ีกกัตวัไมใ่หเ้ดนิทางเขา้ประเทศ ค่าใชจ่้ายทเีกดิขนึในระหว่างถูกกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้าํระเองทงัหมด 

หมายเหตุ : ขอแจง้ใหท้ราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางท่องเทยีวหลงัเวลาเครอืงลงประมาณ 1 ชวัโมง ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอ ท่านทตีดิด่านตรวจคน

เขา้เมอืง หากสามารถผ่านเขา้เมอืงไดจ้ะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าเดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพอืความเป็นระเบยีบและคณะได้

ท่องเทยีวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

 

 

 **กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงัทกีรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบใุนรายการ

เดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิและขอสงวนสทิธทิจีะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณใีดๆทงัสนิ ซงึอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณเีกดิเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น กรณกีารล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน 

การจราจรตดิขดั หรอืสงิของสญูหายตามสถานทต่ีางๆ ทเีกดิขนึอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทั และเจา้หน้าท ีทจีะส่งผลกระทบให้

เสยีเวลาในการท่องเทยีวทรีะบใุนโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทงัสนิ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยี

โอกาส และค่าใชจ้่าย ทลีูกคา้และบรษิทัจ่ายไปแลว้ 

 

***ราคาโปรโมชนั มีจาํนวนจาํกดั(ราคายึดตามหน้าเวบ็ไซต)์ 

อตัราคา่บริการ 

พีเรียตเดินทาง 
ผูใ้หญ ่/ 

พกัเดียวเพิม 
ราคาปกติ 

มีนาคม: 8-11, 9-12, 10-13, 15-18, 16-19, 17-20, 22-25, 23-26 9,400.- 

4,900.- 

มีนาคม: 1-4 , 2-5 , 3-6 , 4-7 , 7-10, 11-14, 14-17, 18-21 ,21-24, 24-27 9,700.- 

มีนาคม:  5-8 , 6-9,12-15, 13-16,19-22, 20-23, 25-28 10,000.- 

มีนาคม: 29-01 เม.ย, 30-02เม.ย 10,100.- 

มีนาคม : 28-31 10,200.- 

มีนาคม: 26-29 10,300.- 

มีนาคม: 27-30 10,400.- 



 
 
เงอืนไขการให้บริการกรณีสาํรองทีนัง  

   1. ราคาโปรโมชนัชําระเงนิเตม็จาํนวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

      ราคาปกตชิาํระเงนิมดัจาํ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

   2. ส่วนทเีหลอืชาํระเตม็จาํนวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีทไีม่ชําระยอดเงนิสว่นทเีหลอืตามเวลาทกีาํหนด รวมถงึกรณีเชค็

ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธใินการเดนิทางกบัทางบรษิทั 

ราคานีรวม 

-   ค่าตวัเครอืงบนิ ตามทรีะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  

-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทมี ี  

-  ค่าอาหารทุกมอื ตามทรีะบใุนรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทต่ีางๆ ตามรายการ 

-   ค่าทพีกัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  

-  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเทยีวตามรายการ / ค่านําหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชนิ 

-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง นําท่านท่องเทยีวตลอดรายการในต่างประเทศ 

              (ขอสงวนสทิธหิวัหน้าทวัรไ์มบ่นิขนึไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 

-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

ราคานีไม่รวม 

-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถนิ 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

-   ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ เครอืงดมืทสีงั

เพมินอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสงัเพมิ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพมิเองต่างหาก) 

-   ค่าภาษมีลูค่าเพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจี่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 

-   ค่านําหนกักระเป๋าสมัภาระ ทหีนกัเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ15 กก.) 

-   ค่าวซี่าสาํหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3) ใบสาํคญัถนิทอียู่ 

4) สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิว 2 รูป ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและดาํเนินการยนืวซี่า

ดว้ยตนเองเท่านนั  (สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางต้องทาํเรอืงแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซี่า) 

-  ค่าอาหารทลีูกคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลยีนแปลงจากทโีปรแกรมกาํหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรบัประทาน

อาหารททีางทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารสาํเรจ็รปูส่วนตวัสาํรองมาดว้ย 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขนึไป ยดึมดัจาํ 

- ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์งัหมด 

 

(ราคาโปรโมชนัไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี )     

ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางได*้** 

กรุ๊ปทเีดนิทางตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น 

Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื ค่าทวัรท์งัหมด 

 

หมายเหต ุ

- จาํนวนผูเ้ดนิทาง ขนัตํา ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขนึไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง 

- ราคานีเป็นราคาสําหรบันักท่องเทยีวชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านนั (นักท่องเทยีวต่างประเทศชําระเพมิท่านละ 3,000 

บาท) 

- เทยีวบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผู้

เดนิทางเป็นสาํคญั 

- สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงเทยีวบนิทงัไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 



 
 
- หนงัสอืเดนิทาง ต้องมอีายเุหลอืใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีว เท่านนั (หาก

หนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนทําใหไ้มส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ) 

- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิหากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยั

ธรรมชาต ิหรอืกรณีทที่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทกีรมแรงงานทงัจากไทยและ

ต่างประเทศซงึอยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมอื 

เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดชํ้าระคา่ใช้จา่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแล้ว 

- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทเีกดิจาก ความประมาทของตวั

นักท่องเทยีวเอง 

- ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวนัหรอืคนืเงนิ 

- การติดต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ต้องทําในวนัทําการของบรษิทัดงันี วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 09.00 

น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ทรีฐับาลประกาศในปีนนัๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดทําการของบรษิทั 

- มคัคเุทศก ์พนกังาน  ไมม่อีํานาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทงัสนิ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจขอบรษิทักํากบัเท่านัน 

- หากท่านทตีอ้งการออกตวัภายในประเทศ อาทเิช่นเครอืงบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทเีจา้หน้าททีุกครงัก่อนทําการออกตวั เพอืป้องกนั

ปัญหาเทยีวบนิล่าช้า เปลยีนแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลยีนแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  โดย

ไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซงึอยูเ่หนือการควบคมุของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและคนืคา่ใชจ้า่ยใหใ้นทุกกรณี 

- ถา้ลูกคา้ไม่เขา้รา้นคา้ช้อปปิงตามทโีปรแกรมกําหนด ทางแลนดป์รบัเงนิคา่เขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิไทย3,000 

บาท 

- หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขนึอยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทเีขา้พกั ไมส่ามารถ 

CONFIRM ใหไ้ด ้

- ถา้ลูกคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทยีวกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 

- ขอสงวนสทิธกิารตดัหอ้งพกัสําหรบัผูท้ไีมเ่ดนิทาง ผูร้่วมเดนิทางไมส่ามารถใช้หอ้งพกัได ้

- ขอสงวนสทิธสิาํหรบัลูกคา้ทเีดนิทางท่องเทยีว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านนั 

- เมอืท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเงอืนไข ข้อตกลง

ต่างๆ ทีได้ระบไุว้แล้วทงัหมด 

กรณุาอ่านเงอืนไขการจองทวัรต์ามทีระบใุนรายการข้างต้น  

หากมีขอ้สงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าทีก่อนทาํการจอง 


