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ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนพฤษภำคม 2563 

โปรแกรมเดนิทาง 
ชมตน้ฮงกำชินำมู - พิพิธภณัฑช์ำโอซุลลอค  - น ้ำตกซอนจียอน  - ภูเขำซองอคั  - วดัซนับงัซำ - ร้ำนน ้ำมนัสน  -       ชม

ดอกไฮเดรนเยยี - หมู่บำ้นวฒันธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ - ยอดเขำซองซำนอิลซุลบง  - ชำยหำดวอลจองรี -       ยงดูอมัร็อค 
หรือ โขดหินรูปหวัมงักร  - ร้ำนคำ้สมุนไพร  - ร้ำนละลำยเงินวอน  - ศูนยเ์คร่ืองส ำอำง  - ศูนยโ์สม  -      ดิวต้ีฟรี  - ดำวทำวน์

เมืองเชจู 
   

 

    22:00-23.30 น. คณะเดินทำงพร้อมกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผูโ้ดยสำรขำออก เคำน์เตอร์สำยกำรบิน 

     EASTAR JET  (BOEING 737-800)  หนำ้เคำน์เตอร์เช็คอิน …….  ใกลป้ระตูทำงเขำ้หมำยเลข ……. โดยมีเจำ้หนำ้ทีจำกบริษทั 

     คอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวก ในเร่ืองของเอกสำรของท่ำน 

 

 

 

 

 

02.35-03.05 น. ออกเดินทำงสู่ประเทศเกำหลีใต ้โดยสำยกำรบิน EASTAR JET เท่ียวบินท่ี ZE552 นบัเป็นเป็นสำยกำรบินนอ้งใหม่เท่ียวเกำหลี
ท่ีเพ่ิงเขำ้มำบินในตลำดไทยเม่ือปี พ.ศ. 2554 เป็นสำยกำรบินท่ีมีคุณภำพใชเ้วลำ 6 ปี ในกำรเติบโต มีเท่ียวบินทั้งในประเทศเกำหลีและ

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู  

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงข้ึนไปเพียงใบ

เดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำกสตัวไ์ม่วำ่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนั

โรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

 วนัทีส่องของการเดินทาง   ชมต้นฮงกาชินามู  - พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - น า้ตกซอนจียอน  - ภูเขาซองอคั  - วดัซันบังซา   
 

 

เดินทำงถึงสนำมบินเจจู  - อุทยำนแห่งชำติฮลัลำซำน  - โชวก์ำยกรรม  - ภูเขำซองอคั  - วดัซนับงัซำ  - พิพิธภณัฑช์ำโอซุลลอค 
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ต่ำงประเทศ ใชเ้คร่ืองบินท่ีมีระบบเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีกำรพฒันำดำ้นระยะทำงกำรบิน และประสิทธิภำพในกำรใชน้ ้ ำมนัเช้ือเพลิงอยำ่งดี
เยีย่ม  

 

 

 

09.30-10.30  น. เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติเชจู เป็นท่ำอำกำศยำนท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของเกำหลีใต ้รองจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอิน
ชอน และท่ำอำกำศยำนกิมโป ก่อตั้ง เม่ือปี พ.ศ. 2511 ผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร พำท่ำนเดินทำงสู่              เกำะเชจู ซ่ึงไดรั้บกำร
ข้ึนทะเบียนมรดกโลก (กรุณำปรับเวลำของท่ำนใหเ้ร็วข้ึน 2 ชัว่โมง เพ่ือใหต้รงกบัเวลำทอ้งถ่ินของประเทศเกำหลี 

จำกนั้นพำทุกท่ำน ชมต้นฮงกาชินามู (HONGGACHINAMU) ตน้ฮงกำชินำมูเป็นใบสีแดงสด เม่ือมองดู
แลว้ดูสดใสแปลกตำ คนเกำหลีถือวำ่เป็นตน้ไมสี้แดงแห่งควำมรัก ระหว่ำงสองขำ้งทำงเรียงรำยไปดว้ย
ตน้ฮงคำชินำมูอวดสีสันงดงำมช่วงเวลำท่ีใบจะเป็นสีแดงคือเดือนเมษำยน-พฤษภำคมจึงเป็นท่ีนิยมของ
คู่รักเกำหลีมำเก็บภำพควำมประทับใจและเก็บไวเ้ป็นควำมทรงจ ำ (กำรเปล่ียนสีของดอกไมข้ึ้นอยู่กับ

สภำพอำกำศ ณ วนัเดินทำง) 

พร้อมเสริฟดว้ยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอ๊ิว เป็นเมนูอำหำรเกำหลีพ้ืนเมืองดั้ งเดิม จิมดกัจำนใหญ่น้ีประกอบไปดว้ย ไก่ช้ินโต วุน้เส้นเกำหลีน้ีมี
ลักษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆท ำจำกมันฝร่ังท ำให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผดัคลุกเคล้ำกับซอสสูตรเฉพำะ เสิร์ฟพร้อมข้ำวสวยร้อนๆ  กำร
รับประทำนใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นช้ินเลก็พอดีค ำ รับรองตอ้งติดใจ 

พำท่ำนเดินทำงสู่ พพิิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนท่ีไดรั้บของขวญัจำกธรรมชำติ ท ำให้เป็น
ท่ีปลูกชำเขียวคุณภำพสูง ท่ีส่งผลิตภณัฑช์ำเขียวส่งออกไปขำยทัว่โลก เป็นสถำนท่ีจดัแสดงประวติัและ
วฒันธรรมกำรชงชำ   อนัหลำกหลำย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกชำนำนำชนิด อำทิเช่น ชำเขียว
คุณภำพเยี่ยมเหมำะส ำหรับซ้ือเป็นของฝำก มีคุกก้ีชำเขียว ซุปชำเขียว แผน่มำส์กหนำ้ชำเขียว และแชมพ ู
เป็นตน้ ภำยในยงัมีคำเฟ่ท่ีจ ำหน่ำยชำเขียวทั้งร้อนและเยน็ ไอศกรีม ชำเขียว และโรลชำเขียวท่ีคุณไม่ควร

พลำด  ภำยในยงัประกอบไปด้วย หอชมวิวซ่ึงนักท่องเท่ียวจะได้สัมผสักับภำพบรรยำกำศของไร่ชำเขียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกำหลีใต ้รวมทั้ ง
ถ่ำยภำพท่ีระลึกกบัถว้ยชำ ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชำเขียวท่ีน่ี 

จำกนั้ นน ำท่ำนเดินทำงสู่ น ้าตกซอนจียอน น ้ ำตกท่ีไหลลงจำกหน้ำผำหินน้ีท่ำนสำมำรถมองและ
จินตนำกำรเห็นออกเป็นรูปต่ำงๆ ท ำให้เกิดเสียงรำวกบัฟ้ำคะนอง สำยน ้ ำตกไหลลงสู่แอ่งน ้ ำรวมกบั
แสงสะทอ้นเปรียบไดก้บักำรรวมทั้งผืนฟ้ำและพ้ืนดินเขำ้ดว้ยกนั ดว้ยควำมงดงำมน้ี ท ำให้เป็นสถำนท่ี
ยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว  

 
พำท่ำนเดินทำงสู่ ภูเขาซองอคั (SONG AK) เป็นภูเขำไฟท่ีสวยงำมอีก1 ลูกบนเกำะเชจู สำมำรถชมวิว
ทอ้งทะเล ภูเขำไฟฮลัลำนซำนและเกำะแก่งกลำงทะเลมำกมำย มีชำยหำดหินริมทะเล ชำยหำดท่ีน่ีจะ
ไม่ได้เป็นทรำยสีขำวแต่กลับเป็นหินสีด ำ น ้ ำทะเลสีด ำแปลกตำ เป็นจุดด ำน ้ ำยอดนิยมของกลุ่ม
แฮนยอ   ตรงฐำน ภู เขำ จะมี ช่องท่ี ทหำรญ่ี ปุ่นบังคับ ให้ คน เกำห ลีขุด เจำะไว้ตั้ งแต่สมัย
สงครำมโลก  เพ่ือเอำไวจ้อดเรือแอบซ่อนไวส้ ำหรับท ำลำยเรือของอเมริกำ โดยท ำเป็นเรือติดระเบิด
แลว้พุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนน้ีเปิดให้เขำ้ชม แต่มีเหตุกำรณ์เคยดินถล่มลงมำเลยปิดไม่ให้เขำ้ชมอีก
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เลย และยงัเคยเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำเร่ือง "แดจงักึม"ตอนท่ีถูกเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของ เกำหลีใต ้

จำกนั้นพำท่ำนแวะนมสักำรพระ ณ วัดซันบังซา วดัแห่งน้ีตั้งอยูบ่นเขำซันบงัหันหนำ้ออกสู่ทะเล  
ระหวำ่งทำงข้ึนท่ำนจะไดย้นิเสียงพระสวดมนต ์ภำยในวดัจะประดิษฐำนพระพุทธรูปองคใ์หญ่ซ่ึง
เป็นพระประธำนท่ีมีควำมศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีเล่ือมใสของชำวบำ้นบนเกำะเชจู และชำวเกำหลีใตท่ี้
นับถือศำสนำพุทธ  และรูปป้ันเจ้ำแม่กวนอิมซ่ึงหันหน้ำออกสู่ทะเล นอกจำกนั้ นยงัมีรูปป้ัน
พระสังกจัจำยน์ ซ่ึงหำกไดลู้บพงุก็จะร ่ ำรวยเงินทอง ท่ำนจะไดพ้บกบัวธีิกำรท ำบุญของชำวเกำหลี
ใตท่ี้แตกต่ำงกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวำยขำ้วสำรเพื่อเป็นอำหำรส ำหรับพระสงฆ์แสดงถึง
ควำมอุดมสมบูรณ์ ถวำยเทียนเพ่ือเป็นแสงสวำ่งแห่งชีวิต นอกจำกนั้นท่ีวดัแห่งน้ีท่ำนยงัจะไดช่ื้น
ชมกบัววิทะเลท่ีสวยงำมของแหลมมงักรท่ียืน่ออกสู่มหำสมุทร 

พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล  เป็นอำหำรท่ีเป็นท่ีนิยมของชำวเกำหลี  โดยกำรน ำหมูสำมชั้นไปย่ำงงบนแผ่นโลหะท่ีถูกเผำจนร้อน   
ซมักยอ็บซลัจะเสิร์ฟพร้อมกบัเคร่ืองเคียงต่ำงๆ ไดแ้ก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั่นบำงๆ พริกไทยป่น เกลือ และน ้ ำมนังำ ถึงแมว้ำ่ซมักยอบซลั
จะมีกำรเตรียมกำรท่ีสุดแสนจะธรรมดำ คือไม่ไดมี้กำรหมกัหรือมีส่วนผสมท่ีหลำกหลำย แต่วำ่ถำ้พดูถึงรสชำติแลว้ นบัวำ่พลำดไม่ไดเ้ลย 

จำกนั้นพำทุกท่ำนเเขำ้พกัท่ี Sea & Hotel  หรือเทียบเท่ำ   

 

 

รับประทำนอำหำรเชำ้ท่ีโรงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลีประกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กิมจิ (ผกัดองเกำหลี) ไส้กรอก 
และผลไม ้เป็นหลกั ในอดีตอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรม้ืออ่ืนๆมำกนกั แต่จะต่ำงตรงท่ีจ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ท่ีนอ้ยกวำ่เท่ำนั้น แต่ใน

ปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรับประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกข้ึน 

 พำท่ำนเดินทำงสู่ ร้านน า้มนัสนเข็มแดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชำติ ผำ่นผลงำนกำรวิจยัมำกมำยจำก
มหำวิทยำลยัแห่งชำติโซล ประเทศเกำหลีใต ้มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้ ำตำลในกระแสเลือด 
ป้องกนักำรเกิดเสน้เลือดตีบ แตก ตนั และสำมำรถลำ้งสำรพิษในร่ำงกำย เพ่ือเพ่ิมภูมิตำ้นทำนและ
ท ำให้อำยยุืนแบบชำวเกำหลี ซ่ึงก ำลงัเป็นส่ิงท่ีไดรั้บควำมนิยมจำกคนในประเทศเกำหลีเป็นอยำ่ง
มำก 

พำทุกท่ำนเดินทำงชม ดอกไฮเดรนเยยี (HYDRANGEA FLOWER) ควำมหมำยของดอกไฮเดรน
เยีย บ้ำงก็ว่ำหมำยถึง “ดอกไม้เย็นชำ” เพรำะสำมำรถทนกับอำกำศหนำวได้เป็นอย่ำงดี แต่อีก
ควำมหมำยหน่ึงก็คือ “แทนค ำขอบคุณ” หรือ  ขอบคุณท่ีเขำ้ใจ และคอยอยูเ่คียงขำ้งกนัมำตลอด 
ดอกไฮเดรนเยียบนเกำะเชจูส่วนมำกดอกเป็นสีฟ้ำ ม่วงอมชมพู กล่ินอำยควำมหอมอ่อนๆ แบบ
ธรรมชำติของดอกไฮเดรนเยียจะช่วยท ำให้บรรยำกำศอบอวนไปดว้ยควำสุข ควำมเพลิดเพลิน มี

ชิวิตชีวำและไม่ควรพลำดถ่ำยรูปเก็บควำมประทับใจ (ดอกไฮเดรนเยียจะบำนสวยในช่วงเดือน
พฤษภำคม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำพอำกำศ ณ วนัเดินทำง) 

พร้อมเสริฟดว้ยเมนู  DWAEJIBULBAEK + OMLET 

จำกนั้นพำท่ำนเยีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอบึ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บำ้นแห่ง
น้ีไม่ใช่เป็นแค่หมู่บำ้นนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยงัเป็นหมู่บำ้นโบรำณอำยมุำกกวำ่ 300 ปี ท่ียงัมีชำวบำ้น
อำศยัอยูจ่ริง เอกลกัษณ์ของกำรสร้ำงบำ้นท่ีน่ีคือจะใชดิ้นเหนียว ผสมกบัมูลมำ้ เป็นตวัยดึกอ้นหินและ

วนัทีส่ามของการเดินทาง      รา้นน ้ามนัสน  - ชมดอกไฮเดรนเยีย - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  -  
                                                ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - ชายหาดวอลจองรี 
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กอ้นอิฐเขำ้ดว้ยกนัเป็นโครงสร้ำงของตวับำ้น ถำ้ท่ำนเคยมำเท่ียวเกำหลีใตแ้ลว้เคยเห็นไหต่ำงๆท่ีอยูต่ำมบำ้นก็จะเดำไดว้ำ่เป็นไหส ำหรับท ำ "กิม
จิ" หรือผกัดองของเกำหลี แต่ส ำหรับท่ีเกำะน้ีนั้น ไหท่ีวำงเรียงรำยกนัอยูต่ำมบำ้นเรือนท่ีน่ีจะเป็นไหส ำหรับหมกั "โอมีจำ" หรือ แบลค็รำสเบอร์
ร่ี ท่ีจะมีเฉพำะบนเกำะแห่งน้ี โดยชำวบำ้นจะน ำผลเบอร์ร่ีป่ำมำใส่ลงไปในไหพร้อมกบัน ้ ำผึ้ง และหมกัไวส้ำมปี ก่อนท่ีจะน ำมำรับประทำนได ้
รสชำติหวำนอมเปร้ียว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้นกำรรักษำคนป่วย  ปัจจุบนัน้ีกลำยเป็นสินคำ้ท่ีผูม้ำเยี่ยมเยือนมกัจะซ้ือกลบัไปรับประทำน 
และซ้ือเพ่ือเป็นของฝำก 

บริกำรท่ำนด้วย "แทจีพลูแบ็ก"  เป็นกำรน ำเน้ือหมูหมกักบัเคร่ืองปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน ำไปผดัคลุกเคลำ้พร้อมน ้ ำซุป นักท่องเท่ียวนิยม
รับประทำนเพรำะมีรสชำติออกหวำนและเผด็เลก็นอ้ย  เม่ือสุกรับประทำนกบั ผกัสด กิมจิ เคร่ืองเคียงต่ำง และขำ้วสวยร้อนๆ เป็นอำหำรพิเศษท่ี
ขอแนะน ำ 

จำกนั้ นพำท่ำนชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นทุ่งหญ้ำกวำ้งติดทะเล สำมำรถ
เพลิดเพลินไปกบัควำมงำมของโขดหินรูปร่ำงแปลกๆ รวมทั้งโบสถ์คำทอลิก ภำพควำม
งดงำมจึงเป็นสถำนท่ีดึงดูดยอดนิยมกำรถ่ำยท ำละครซีร่ีส์เกำหลี เร่ือง F4 เกำหลี (BOYS 
OVER FLOWERS) และ IRIS (2010) 

จำกนั้นน ำท่ำนชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขำ
ไฟท่ีดบัแลว้ ปำกปล่องภูเขำไฟท่ีมีลกัษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถำนท่ีโด่งดงัท่ีผูค้นมำขอพรและชมพระอำทิตยข้ึ์น เป็นหน่ึงใน 10 สถำนท่ี
สวยงำมในเกำะเชจู และในจุดน้ีเรำยงัสำมำรถด่ืมด ่ำกบัทอ้งฟ้ำและน ้ ำ
ทะเลสีครำม ทิวทศัน์ท่ีสวยงำมโดยรอบของตวัเมืองเชจู เป็นสถำนท่ีท่ี
นักท่องเท่ียวจำกทั่วทุกมุมโลกอยำกมำสัมผสั จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 
ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยใ์หม่ทำงธรรมชำติของโลก ท่ำนสำมำรถเดินข้ึนไป
ยงัปำกปล่องภูเขำไฟท่ีดบัแลว้ ระหว่ำงทำงท่ำนสำมำรถหยดุแวะพกั
ชมวิวและถ่ำยรูปจำกมุมสูง แต่ละจุดชมวิวท่ีท่ำนแวะพกั สำมำรถ
สมัผสัววิทิวทศัน์และบรรยำกำศท่ีแตกต่ำงกนั เม่ือข้ึนไปถึงดำ้นบนสุด
ของปำกปล่องภูเขำไฟท่ำนจะได้สัมผัสกับอำกำศบริสุทธ์ิ และ
ทศันียภำพท่ีสวยงำมอยำ่งแน่นอน 

จำกนั้ นพำทุกท่ำนเดินทำงสู่ ชายหาด วอลจองรี (Woljeongri Beach) เป็น 1 ใน 5 ชำดหำดท่ีมี
ช่ือเสียงบนเกำะเชจู หำดทรำยสีทองกับน ้ ำทะเลสีฟ้ำใสท่ีสะท้อนแสงอำทิตย์ให้เห็นประกำย
ระยิบระยบันั้นดูกลมกลืนกนัอยำ่งสวยงำม  เป็นชำยหำดท่ีผูค้นเดินทำงมำเท่ียวพกัผ่อนในช่วงฤดู
ร้อน บริเวณรอบชำยหำดมีร้ำนกำแฟ คำเฟ่ ร้ำนอำหำร น่ำรักกบับรรยำกำศผอ่นคลำย สบำยๆ ใหทุ้ก
ท่ำนไดม้ำสมัผสั 

พร้อมเสริฟทุกท่ำนดว้ยเมนู ซีฟู๊ ดน่ึง   เมนูป้ิงยำ่งประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ เกำะเชจูข้ึนช่ือดว้ย
อำหำรทะเลสดๆ อยำกให้ทุกท่ำนได้ล้ิมควำมหอม หวำนของหอย เมนูเสริฟพร้อมขำ้วสวยและ
เคร่ืองเคียงต่ำงๆ 

จำกนั้นพำทุกท่ำนเเขำ้พกัท่ี Sea & Hotel  หรือเทียบเท่ำ   
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รับประทำนอำหำรเชำ้ท่ีโรงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลีประกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กิมจิ (ผกัดองเกำหลี) ไส้กรอก 
และผลไม ้เป็นหลกั ในอดีตอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรม้ืออ่ืนๆมำกนกั แต่จะต่ำงตรงท่ีจ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ท่ีนอ้ยกวำ่เท่ำนั้น แต่ใน
ปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรับประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกข้ึน 

พำทุกท่ำนชม  ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินมังกร ท่ีมีลกัษณะคลำ้ยกบัหวัมงักร อีกหน่ึงในมนตเ์สน่ห์ทำง
ธรรมชำติของเกำะเชจู ซ่ึงถือกนัวำ่ถำ้หำกใครไม่ไดม้ำเยอืน ยงดูอมัร็อค เพื่อมำดูโขดหินมงักร ถือวำ่ยงั
มำไม่ถึงเกำะเชจู โขดหินมงักรแห่งน้ีเกิดข้ึนจำกกำรกดักร่อนของคล่ืนลมทะเล ท ำใหมี้รูปทรงลกัษณะ
เหมือนหัวมงักร ก ำลงัอำ้ปำกส่งเสียงร้องค ำรำมและพยำยำมท่ีจะผดุข้ึนจำกทอ้งทะเล เพ่ือข้ึนสู่ทอ้งฟ้ำ 
เป็นประติมำกรรมท่ีธรรมชำติไดส้ร้ำงสรรคม์ำ สถำนท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวเกำหลีเป็น

อยำ่งมำก 

จำกนั้นน ำท่ำนชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่ำสุดของเกำหลี โดยมีกำรจดลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ 
เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนำมู) ทำงกำรแพทยเ์รียกวำ่ ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดีส ำหรับบุคคลท่ี 
นิยมด่ืมเหลำ้ ชำ กำแฟ น ้ ำอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในกำรลำ้งสำรพิษท่ีตกคำ้งหรือไขมนัท่ีสะสม
อยูภ่ำยในผนงัของตบั  หรือไต ช่วยใหต้บัหรือไตของท่ำนแขง็แรงข้ึน ซ่ึงยงัส่งผลดีต่อสุขภำพร่ำงกำยของ
ท่ำนเอง 

จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ท่ีน่ีมีขนม  พ้ืนเมืองเกำหลีหลำกชนิด 
อำทิเช่น ขนมขำ้วพอง ช็อคโกแล็ตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มำม่ำ        วุน้เส้น รวมไปถึงของใชใ้นครัวเรือน 
เช่น ตะเกียบ ถว้ยใส่ขำ้ว กระทะ ลูกบอลซกัผำ้  เคร่ืองส ำอำงคช์ั้นน ำ Etude , Skinfood  และของฝำกของท่ี
ระลึกมีใหท่้ำนไดเ้ลือกซ้ือมำกมำย พร้อมทั้งมีบริกำรบรรจุกล่องตำมเง่ือนไขของร้ำน 

 

จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชส ำอำงคท่ี์หมอศลัยกรรม
เกำหลีร่วมออกแบบมำกมำย   เช่น ผลิตภณัฑบ์ ำรุงผิวหนำ้ เครืองส ำอำงค ์หลำกหลำยแบรนด์ และอ่ืนๆ
อีกมำกมำย อำทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจำกน้ียงัมีครีมท่ีโด่งดงั  อำทิเช่น ครีมเมือกหอย
ทำก , เซร่ัมพิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน ้ ำแตก , BB Cream , etc 

พร้อมเสริฟดว้ยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมกัช้ินบำง ๆ ผกัต่ำง ๆ เช่น กะหล ่ำปลี ฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เห็ดและวุน้เส้น
มำตม้รวมกนั โดยสำมำรถทำนไดท้ั้ งแบบแห้งและน ้ ำ เคร่ืองเคียงต่ำง ๆ คือ ถัว่งอกดอง วุน้เส้นปรุงรสสำหร่ำย กิมจิ เสริฟพร้อมกบัขำ้วสวย
ร้อนๆ ท่ำนจะอ่ิมอร่อยกบัเมนูอำหำรน้ีอยำ่งแน่นอน 

 

 

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแห่งน้ีรัฐบำลรับรองคุณภำพว่ำผลิตจำกโสมท่ี
อำย ุ6 ปี ซ่ึงถือวำ่เป็นโสมท่ีมีคุณภำพดีท่ีสุด ภำยในจะมีเจำ้หน้ำท่ีให้ควำมรู้เก่ียวกบัโสมพร้อมอธิบำย

วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง      ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ร้านละลายเงนิวอน  - ศูนย์เคร่ืองส าอาง  -  
                                          ศูนย์โสม  -ดวิตีฟ้รี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู   
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คุณสมบติัและผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจำกโสม ให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภำพดีท่ีสุดและรำคำถูก กลบัไปบ ำรุงร่ำงกำยหรือฝำกญำติผูใ้หญ่ท่ีท่ำน
รักและนบัถือ 

จำกนั้นน ำท่ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้ปลอดภำษีท่ี ดวิตีฟ้รี (Duty Free Shop) ท่ีน่ีมีสินคำ้ปลอดภำษีชั้นน ำใหท่้ำนเลือกซ้ือมำกมำยกวำ่ 500  ชนิด  อำทิ
เช่น น ้ ำหอม เส้ือผำ้ เคร่ืองส ำอำง กระเป๋ำ นำฬิกำ เคร่ืองประดบั หลำกหลำย แบรนด์ดงั อำทิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM 
,Rolex   ฯลฯ 

จำกนั้ นพำท่ำนเดินทำงสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสินค้ำท้องถ่ิน ช่ือดัง บนเกำะเชจู อำทิเส้ือผำ้ 
รองเทำ้ กระเป๋ำ เคร่ืองส ำอำงค ์เคร่ืองประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสัประสบกำรณ์ชอ้ป
ป้ิงท่ีเร้ำใจท่ีสุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมำไวบ้นเกำะ ในสไตลบ์รรยำกำศทะเลใต ้

21:30 น. เหินฟ้ำกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน EASTAR JET เท่ียวบินท่ี ZE55 

01.05 น. เดินทำงถึงประเทศไทยโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯ
จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำรนดัหยดุงำน กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหำย
ตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลำในกำรท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม       

ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย วำ่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยท่ีลูกคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

พเีรียตเดนิทาง ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

4,900.- 
พฤษภำคม : 24-27 , 25-28 , 26-29 , 31-3 11,000 

พฤษภำคม : 10-13 , 11-14 , 12-15 ,17-20 , 18-21 , 23-26 , 27-30 , 30-2 มิ.ย. 11,300 

พฤษภำคม : 9-12 , 13-16 , 16-19 , 19-22 , 20-23 , 21-24 , 22-25 , 28-31 , 29-1 มิ.ย.  11,600 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม HOT PROMOTION JEJU ทาง

แลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็น

นักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอ

ความร่วมมือจากลกูค้าปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ี

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลกูค้าจะต้องเป็น

ผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองทีน่ั่ง  
   1. รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงินเตม็จ ำนวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
      รำคำปกติช ำระเงินมดัจ ำ***   ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
   2. ส่วนท่ีเหลือช ำระเตม็จ ำนวนก่อนออกเดินทำง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช ำระยอดเงินส่วนท่ีเหลือตำมเวลำท่ีก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำน
ถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไม่วำ่กรณีใดๆ ใหถื้อวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิในกำรเดินทำงกบัทำงบริษทั 
ราคานีร้วม 
-   ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ตำมท่ีระบุในรำยกำร ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่ำอำหำรทุกม้ือ ตำมท่ีระบุในรำยกำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
-   ค่ำท่ีพกัระดบัมำตรฐำน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน)  
-  ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเท่ียวตำมรำยกำร / ค่ำน ้ ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 20 กก. /1ช้ิน 
-   ค่ำหวัหนำ้ทวัร์ผูช้  ำนำญเสน้ทำง น ำท่ำนท่องเท่ียวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนำ้ทวัร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ (เอกสำรขอเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น) 
 
ราคานีไ้ม่รวม 
-   ค่ำธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 800 บำท หรือ 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริป 

-   ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง, ค่ำโทรศพัทส่์วนตวั, ค่ำซกัรีด, มินิบำร์ในหอ้ง, รวมถึงค่ำอำหำร และ เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิม
นอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนตอ้งกำรสัง่เพ่ิม กรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร์แลว้จ่ำยเพ่ิมเองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่ำน ้ ำหนกักระเป๋ำสมัภำระ ท่ีหนกัเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   ค่ำวซ่ีำส ำหรับพำสปอร์ต ต่ำงดำ้ว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3) ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยู ่4) ส ำเนำ
ทะเบียนบำ้น(ถำ้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝำก(ถำ้มี) 6) รูปถ่ำยสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทำงเตรียมเอกสำรและด ำเนินกำรยืน่วซ่ีำดว้ยตนเองเท่ำนั้น  
(ส ำหรับหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนงัสือเดินทำงตอ้งท ำเร่ืองแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีำ) 
-  ค่ำอำหำรท่ีลูกคำ้รับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจำกท่ีโปรแกรมก ำหนด หำกลูกคำ้ไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรท่ีทำง
ทวัร์จดัให ้กรุณำเตรียมอำหำรส ำเร็จรูปส่วนตวัส ำรองมำดว้ย 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30  วนัข้ึนไป ยดึมดัจ ำ 
- ยกเลิกกำรเดินทำงไม่ถึง 30  วนั ยึดเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

(รำคำโปรโมชัน่ไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทำงและผูเ้ดินทำงไดใ้นทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำงได*้** 

กรุ๊ปท่ีเดินทำงตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน หรือผำ่นตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมด 

พฤษภำคม : 6-9 , 7-10 , 8-11 , 14-17 , 15-18 11,900 

พฤษภำคม : 2-5 , 3-6 , 4-7 , 5-8  12,200 

พฤษภำคม : 1-4 12,500 
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หมายเหตุ 
-           จ ำนวนผูเ้ดินทำง ขั้นต ่ำ ผูใ้หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 5 วนัก่อนกำรเดินทำง 
-           รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรับนกัท่องเท่ียวชำวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นกัท่องเท่ียวต่ำงประเทศช ำระเพ่ิมท่ำนละ 3,000 
บำท) 
 -         เท่ียวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเท่ียว สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผู ้
เดินทำงเป็นส ำคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
-           หนงัสือเดินทำง ตอ้งมีอำยเุหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพ่ือท่องเท่ียว เท่ำนั้น (หำก
หนงัสือเดินทำงเหลือนอ้ยกวำ่ 6 เดือนท ำใหไ้ม่สำมำรถเดินทำงไดท้ำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อจลำจล ภยั
ธรรมชำติ หรือกรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หนำ้ท่ีกรมแรงงำนทั้งจำกไทยและ
ต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงม้ือ 
เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุกอยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยใหต้วัแทนตำ่งประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดินทำงแลว้ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจำก ควำมประมำทของ
ตวันกัท่องเท่ียวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีท่ีท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          กำรติดต่อใดๆกบัทำงบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมำย ฯลฯ ตอ้งท ำในวนัท ำกำรของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลำ 09.00 
น. - 18.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำว และวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆ ถือวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังำน  ไม่มีอ ำนำจในกำรใหค้  ำสญัญำใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ  ำนำจขอบริษทัก ำกบั
เท่ำนั้น 
-           หำกท่ำนท่ีตอ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมท่ีเจำ้หนำ้ท่ีทุกคร้ังก่อนท ำกำรออกตัว๋ เพ่ือป้องกนั
ปัญหำเท่ียวบินล่ำชำ้ เปล่ียนแปลงไฟลท์บิน กำรยกเลิกไฟลท์บิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทำงกรณีเกิดกำรผิดพลำดจำกสำยกำรบิน  โดยไม่ไดแ้จง้
ใหท้รำบล่วงหนำ้ซ่ึงอยูเ่หนือกำรควบคุมของทำงบริษทั ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบและคืนค่ำใชจ่้ำยใหใ้นทุกกรณี 
-           ถำ้ลูกคำ้ไม่เขำ้ร้ำนคำ้ชอ้ปป้ิงตำมท่ีโปรแกรมก ำหนด ทำงแลนดป์รับเงินค่ำเขำ้ร้ำนช็อปร้ำนละ 100,000 วอน หรือเป็นเงินไทย3,500 
บำท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยูก่บัหอ้งวำ่ง ณ วนัเขำ้พกั และโรงแรมท่ีเขำ้พกั ไม่สำมำรถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถำ้ลูกคำ้มีควำมประสงคข์อแยกตวัจำกทวัร์หรือกำรท่องเท่ียวกบัคณะ ทำงแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บำท/ท่ำน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิกำรตดัหอ้งพกัส ำหรับผูท่ี้ไม่เดินทำง ผูร่้วมเดินทำงไม่สำมำรถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับลูกคำ้ท่ีเดินทำงท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้
ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจอง 


