
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 5 วัน 3 คืน 

DAY 2 : โขดหินหวัมงักร ยงดอูมั - นัง่รถไฟเท่ียว ECOLAND  

DAY 3:ไร่ชาเขียวโอซุลลอ็ค - แหลมหวัมงักร ยงมอรี - วดัซนับงั โพมนุซา – น า้ตกชอนจียอน - คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้ 

DAY 4 : ศนูย์น า้มนัสนเข็มแดง - สวนฮน-อิน-จี – หมูบ้่านวฒันธรรมซองอบึ - ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง – แหลมซอพจีโกจี 

DAY 5 : วดัชอนวงัซา - ร้านซือ้ขนม ของฝาก – ช้อปปิง้ในดาวน์ทาวน์ - LOTTE DUTY FREE - ชายหาดอีโฮเทอ ู

 

 

 

 

 

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผู้ โดยสารขาออก 

เคาน์เตอร์สายการบิน สายการบิน JEJU AIR  หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน …. ใกล้ประตทูางเข้าหมายเลข 

......  โดยมีเจ้าหน้าที่จาก  บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสาร      

 

01.10 น. น าทา่นเดินทางสู ่ประเทศเกาหลใีต้ โดยเที่ยวบินที่ 7C2244 

(ขอสงวนสทิธ์ิการเลอืกสายการบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชัว่โมงคร่ึง ไมม่ีบริการอาหารและเคร่ืองบนเคร่ือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 08.00 น. เดินทางถึงสนามบินเชจูอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต หลงัจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับ

กระเป๋าที่สายพาน ออกมาพบกบัผู้น าทวัร์เพื่อท าการยืนยนัตวัตนการเข้าร่วมทวัร์ และเตรียมตวับริเวณจุด

นดัพบเพื่อออกเดินทางทอ่งเที่ยวพร้อมกนั 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      สนามบินนานาชาติเชจ ู- ศนูยต์รวจ PCR-Test ท่ีสนามบิน -  โขดหินหวัมงักร ยงดอูมั –  
    นัง่รถไฟเท่ียว ECOLAND 

 



 

 

 

 เมื่อผ่านเข้าประเทศเกาหลี แล้วน าท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test ตามนโยบาย และกฏระเบียบการ

เข้าประเทศ ท่ีสนามบินนานาชาติเชจ ูหลงัจากนัน้พาท่านเชคอินเข้าโรงแรมที่พกัเพื่อรอผลตรวจ 3-5 ชัว่โมง 

 

 

 

 อาหารกลางวนั พาทา่นรับประทานเมนขูึน้ช่ือประจ าเกาะเชจ ูJeon Bok Juk หรือโจ๊กหอยเป๋าฮือ้ ที่โด่ง

ดงัแบบใครท่ีมาเที่ยวเชจตู้องลองมาลิม้รสให้ได้ และที่ส าคญันอกจากความอร่อยของตวัข้าวโจ๊กที่ถกูปรุง

เป็นพิเศษแล้ว ยงัมีหอยเป๋าฮือ้จากท้องทะเลเกาะเชจู มาเป็นชิน้พอดีค าแบบน่ารับประทานมากๆ เมนูนี ้

บอกเลยวา่นอกจากอร่อยแล้วยงัได้ประโยชน์ เพิ่มก าลงัวงัชาอีกด้วย 

 

 จากนัน้พาท่านเที่ยวชมโขดหินหัวมังกร ยงดูอัม Yongduam Rock ไฮไลท์อีกหนึ่งที่ของ

เกาะเชจู เพราะความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ทัง้คลื่น ลม ทะเล เซาะให้โขดหินนีม้ีรูปร่าง

ลกัษณะแปลกตา มองแล้วคล้ายกบัหวัของมงักร ซึ่งมงักรถือเป็นเทพเจ้า ความยิ่งใหญ่ ความ

มงคล และเป็นสญัลกัษณ์ของกษัตริย์เลยก็วา่ได้ จึงท าให้มีผู้คนแวะเวียนมาชมความมหศัจรรย์

นีก้ันเยอะมาก กลายเป็นสถานที่ยอดฮิตทันที และบริเวณนีย้งัมีวิวทิวทศัน์ของท้องทะเลฝ่ัง

บนสดุของเกาะหนัหน้าไปยงัฝ่ังแผ่นดินใหญ่ของเกาหลีใต้ วิวแบบพาโนรามา สดุลกูหลูกูตา หากโชคดีก็จะได้เห็นทุ่นสีส้มเร่ืองแสง

ลอยอยูก่ลางทะเล นัน่คือแฮนยอก าลงัด าน า้ ปัจจบุนัยงัมีให้เห็นอยูป่ระปราย ได้มาเยือนที่น่ีจะโชคดีเพราะถกูจดัให้เป็นฮวงจุ้ยมงักร 

  

 

 

 

 

 

 

พาท่านนัง่รถไฟเที่ยวชมธรรมชาติ ECOLAND สดูอากาศบริสทุธ์ิ และร่วมกิจกรรมตามสถานีตา่งๆ ด้านในถกูสร้างอยูท่า่มกลางผืน

ป่าขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็นหลายหลากโซน ไมว่า่จะเป็นทะเลสาป ท่ีสามารถเดินชมวิวบนสะพานไม้ แต่ละฤดจูะมีดอกไม้ และพนัธุ์

ไม้ต่างๆออกสลบักนัให้ท่านได้มาเชคอินกนัได้ตลอดทัง้ปีเลย เดือนธ.ค. - ม.ค. ฤดหูนาวจดั หิมะตก และดอกคามิลเลียบาน เดือน



 

 

ก.พ.-เม.ย ทุ่งดอกยแูชกต และมีซากุระบานตอนปลายเดือนมีนา เดือนพ.ค-ก.ค. ชมทิวลิป ดอกไฮเดรนเยีย และลาเวนเดอร์ เดือน

ส.ค.-ก.ย. ดอกSunpatein บาน ทุง่หญ้าเขียวชอุม่ เดือนต.ค.-พ.ย. ทุง่หญ้าสชีมพพูิงค์มลูลี ่และดอกหญ้าออกแช 

 

อาหารเย็น พร้อมเสริฟด้วยเมนู เทจี ยังนยอม คัลบี ้อาหารเกาหลีแบบปิง้ย่างที่มีช่ือเสียงของ

เกาหลี เป็นการน าเนือ้หมูส่วนซี่โครงมาหมกักับเคร่ืองปรุงจนเนือ้นุ่ม เสิร์ฟให้ท่านได้ย่างสดๆ ร้อนๆ 

ร่วมรับประทานด้วยกัน วิธีการทานให้ได้อรรสรส ต้องตดัหมูเป็นชิน้ๆ น าผกัสด กระเทียม กิมจิ และ

เคร่ืองเคียงตา่งๆ มาหอ่รวมกนั รับประทานค าโตๆแบบสไตล์คนเกาหล ีหรือทานกบัข้าวสวยร้อนๆท่ีเรา

มีเสริฟให้ไมอ่ัน้ก็ได้เช่นกนั 

 

พาทุกท่านเดินทางสู่  ที่พกั See & Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 

 

 

 

 

อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

พาท่านเดินทางสู ่ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค ขึน้ช่ือที่สดุแห่งเกาะเชจู O'Sulloc ซึง่จะแบง่เป็นโซนไร่

ชากลางแจ้ง และโซนพิพิธภณัฑ์ที่มีการจดัแสดงเร่ืองราวของชา ร้านคาเฟ่ และร้านขายของฝาก 

ซึง่ท่านสามารถเยี่ยมชมได้ทกุๆโซน เกาะเชจูเป็นดินแดนที่ได้รับของขวญัจากธรรมชาติ ปลกูชา

เขียวได้คุณภาพสูง ผสมผสานกับนวัตกรรมสมัยใหม่ จนท าให้ชาที่นี่ส่งออกไปขายทั่วโลก 

นกัท่องเที่ยวทัง้เกาหลีและต่างชาติมกัมีจุดมุ่งหมายที่จะมาลิม้รสความอร่อยของชาที่มีรสชาติ

เป็นเอกลกัษณ์ถึงแหล่งผลิต โดยเฉพาะไอศรีมชาเขียว เค้กโรล เคร่ืองดื่มชาเขียวทัง้ร้อนและเย็น รับประกันความฟินไปตามๆกัน 

ส่วนใครที่เน้นการชมวิวถ่ายรูป สวยทุกมุมจนกดชัตเตอร์รัวๆแน่นอน ไม่ว่าจะเ ป็นโซนไร่ชา หรือขึน้ไปจุดชมวิวด้านบนสุดของ

พิพิธภณัฑ์ ก็จะเห็นความยิ่งใหญ่อลงัการของไร่ชาที่นี 

พาท่านเดินทางสู่ ซองอัคซาน(SONG AK SAN) หรือที่เรียกกนัว่า “แหลมซองอคัซาน” เป็น

ภเูขามีแหลมทอดยาวออกสู่ท้องทะเล พร้อมประวิติศาสตร์เก่ียวกับสงครามในสมยัอดีต ที่มี

การให้ชาวบ้านเกาะเชจูมาเจาะอุโมงค์เพื่อเก็บยุทโธปกรณ์ต่างๆ ปัจจุบนัยงัเป็นอุโมงค์บ้าง 

บางอนัก็ถลม่ลงมาแล้ว แต่ด้วยความสวยงามของบริเวณนี ้จึงถกูเลือกให้เป็นฉากถ่ายท าซีรีย์

วนัท่ีสามของการเดินทาง      ไรช่าเขียวโอซุลลอ็ค – ซองอคัซาน- แหลมหวัมงักร ยงมอรี - วดัซนับงั โพมุนซา –  
                                                น ้าตกชอนจียอน – คามิลเลีย ฮิลล ์สวนดอกไม ้

 



 

 

สดุฮิตที่ดงัทัว่โลก “แดจงักึม” นัน่เอง เมื่อมาเที่ยวที่นี่แนะน าให้ลงไปถ่ายรูปบริเวณท่าเรือที่มีหินรูปทรงแปลกตา และชายหาดหิน

ทรายที่มีสีด าสนิท จนหลายคนเรียกทะเลบริเวณนีว้่า ทะเลสีด า และที่พลาดไม่ได้ต้องไปอดุหนนุ อาหารทะเลที่งมขึน้มาสดๆ อาทิ 

หอยเป๋าฮือ้ ปลงิทะเล โดยชาวบ้านกลุม่หญิงประดาน า้ หรือ แฮนยอ ถาัโชคดีก็อาจจะได้เห็นการด าทะเลของปา้ๆบริเวณนัน้ด้วย 

พาท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ  แหลมหัวมังกร ยงมอรี   ที่มีเอกลกัษณ์

เฉพาะตัวของเกาะเชจู ก็คือแหลมโขดหินที่มีลวดลายเป็นแนวยาวสลับซับซ้อนกัน แบบ

สวยงาม ไมเ่หมือนใคร และที่แห่งนีต้ามจินตนาการของคนสมยัก่อนมองวา่มีความเหมือนกบั

มงักรที่ก าลงัจะกระโจนลงน า้ทะเล จึงตัง้ช่ือวา่ "ยงมอรี" ที่แปลวา่หวัมงักรนัน่เอง และนอกจาก

ท่านจะได้ชมความสวยของโขดหินแล้ว ยงัมีพิพิธภณัฑ์เรือที่บอกเล่าเร่ืองราวของ Hendrick 

Hamel เป็นชาว Netherlands ที่มาติดอยู่เกาะเชจู เมื่อได้กลบัไป จึงได้เขียนหนังสือบันทึก

ความประทบัใจที่มีของเกาะเชจนูัน่เอง 

จากนัน้พาท่านแวะเยี่ยมชม และนมสัการพระใหญ่ ณ วัดซันบังโพมุนซา วดัแห่งนีต้ัง้อยู่บน

เขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล ภายในวดัประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองถือถ้วยโอสถ 

ผู้คนนิยมมาขอพรเร่ืองของสขุภาพ และความร ่ารวยเงินทอง โดยนิยมท าบุญด้วยการถวาย

ข้าวสาร เทียน พร้อมทัง้การหมนุระฆงัทองค ารอบฐานองค์พระเพื่อความเป็นศิริมงคลอีกด้วย 

ซึง่มีความศกัดิ์สิทธ์ิและเป็นท่ีเลือ่มใสของชาวบ้านบนเกาะเชจมูายาวนาน นอกจากนัน้รูปปัน้

พระแมก่วนอิมซึง่หนัหน้าออกสูท่ะเล ยงัเป็นอีกหนึง่ศรัทธาของผู้ที่นบัถือ นิยมน าน า้บริสทุธ์มาถวาย เพื่อความอดุมสมบรูณ์ของชีวิต 

ไม่ใช่แค่ชาวพทุธเท่านัน้ที่นิยมมาเยี่ยมชมที่วดัแห่งนี ้เพราะความสงบ และวิวทิวทศัน์ที่สวยงาม มองเห็นท้องทะเลแบบพาโนราม่า 

จึงกลายเป็นอีกหนึง่สถานท่ีที่ต้องมาเยือนสกัครัง้เมื่อมาเที่ยวเกาะเชจู 

อาหารกลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เห็ดตา่งๆ โอเด้ง เบคอนหมู

รวมกนัไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน า้ซุปร้อนๆ สตูรเฉพาะของแตล่ะร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะ

เร่ิมรับประทาน ก็จะน าอดุ้งลงต้มอีกครัง้ จะทานพร้อมกบัข้าวสวย หรือทานเป็นอดุ้งก็ได้ เมนชูา

บชูาบ ูถือได้ว่าเป็นรายการอาหารที่ขาดไม่ได้ในโปรแกรมทวัร์เกาหลี เพราะรสชาติของน า้ซุป 

ผกัต่างๆในหม้อ ท าให้เป็นที่ช่ืนชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อย ก็สามารถขอ

น า้จิม้เกาหล ีหรือน า้จ่ิมสกีุ ้เติมเพิ่มรสชาติได้ 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่น า้ตกชอนจียอน (Cheonjiyeon Waterfall) น า้ตกที่มีช่ือเสยีงบนเกาะเชจู เนื่องจากแหลง่น า้จืดบนเกาะ

น้อยมาก เมื่อเกิดน า้ตกขึน้จึงถือเป็นเร่ืองมหศัจรรย์ของชาวบ้านเกาะเชจใูนสมยัอดีต น า้ตกแหง่นีม้ี

ความหมายถึงการเช่ือมโยงท้องผ้าและแผ่นดินเอาไว้ บางคนถือว่าเป็นน า้ศกัดิ์สิทธ์ิจากสววสวรรค์

เลยทีเดียว ส าหรับนกัทอ่งเที่ยวที่อยากสมัผสัความงามนี ้ต้องเดืนเข้าไปตามเส้นทางที่มีการจดัไว้ให้ 

เป็นทางราบ เดินง่ายไม่มีขึน้หรือลงเขาใดๆ ระหว่างเส้นทางก็จะได้ยินเสียงน า้ตก ได้สดูโอโซน ได้



 

 

เก็บเก่ียวธรรมชาติที่สวยงาม และก่อนถึงน า้ตกจะได้เห็นรูปปัน้เรือแทอ ูวฒันธรรมที่เป็น1เอกลกัษณ์ของชนชาติเกาหลนีัน่เอง น า้ตก

ชอนจียอนจะมีธารน า้มากน้อยขึน้อยู่กบัฤดกูาล ซึ่งตกจากหน้าผาสงู 22เมตร ลงบ่อที่มีความกว้าง 12เมตร ลกึ2เมตร มาที่นี่ได้ทัง้

ความสวย เย็น สดช่ืน ครบถ้วนเลย 

 

จากนัน้พาทา่นเยี่ยมชม คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้แหง่ความรักและการพกัผอ่น (Camellia Hill The Forest of 

love and healing) เร่ิมจากการปลกูต้นคามิลเลยีที่ออกดอกในช่วงฤดหูนาว ด้วยความรักในดอกไม้จึงปรับเปลีย่น

ที่นี่เป็นสวนดอกไม้ที่สามารถท่องเที่ยวได้ทัง้ 4 ฤดูกาล ท าให้นกัท่องเที่ยวได้ความรู้สึกว่า สถานที่เดียวกันแต่ได้

ความแตกต่าง มาเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยทีเดียว ด้านในมีการแบ่งโซนจดัสรรพืน้ที่ได้ดีมาก ไม่ซบัซ้อน สามารถเดิน

เท่ียว ถ่ายรูป สดูอากาศบริสทุธ์ิได้สบายๆมาก ฤดหูนาว (Winter Season) ที่แห่งนีจ้ะเบ่นบานไปด้วยดอกคามิล

เลยี หลากหลายสายพนัธ์ สีสนัสวยๆ สลบัเรียงรายกนั พร้อมมมุที่ถ่ายรูปมากมาย ฤดใูบไม้ผลิ (Spring Season) 

แน่นอนว่าช่วงที่ทุกคนรอคอย Cherry Blossom หรือซากรุกะนัน่เอง ที่นี่ก็มีให้ได้มาชมเช่นกนั ฤดูร้อน (Summer Season) ช่วงนี ้

สวยไฮไลท์เช่นกัน เป็นช่วงที่ดอกไฮเดรนเยียเบ่งบาน เป็นพุ่มใหญ่ หลากสี เยอะมากจนใครๆต้องมาให้ได้เชียว ฤดูใบไม้ร่วง 

(Autumn Season) ไฮไลท์ของฤดกูาลนีค้ือ ทุง่หญ้าสชีมพพูิงค์มลูี ่Pink Muhly เป็นอะไรที่ทกุคนรอคอย 1ปี1ครัง้กบั ต้นหญ้าที่เป็นสี

ชมพโูดยธรรมชาติ สวย หวาน นา่รักมาก 

อาหารเยน็ พร้อมเสริฟ Jeju Fish Grill  เกาะเชจ ูขึน้ช่ือเร่ืองปลาซาบะอร่อยทึส่ดุอยูแ่ล้ว เราจงึ

อยากให้ทา่นได้ลิม้ลองเมน ูปลาซาบะยา่ง เนือ้แนน่ๆและสดมาก ยา่งร้อนๆหนงักรอบๆ รับประทาน

แบบฉบบัเกาหล ีโดยน าเนือ้ปลาหอ่ผกั และเคร่ืองเคียงตา่งๆ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ อร่อยจนต้องร้อง

ว้าวเลยทีเดียว 

 

พาทุกท่านเดินทางสู่  ที่พกั See & Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 

 

 

อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

จากนัน้พาทา่นไปรู้จกักบั สมนุไพรที่มีช่ือเสยีงของประเทศเกาหลใีต้ Red Pine Oil หรือ น า้มนัสนเข็ม

แดง ตามต าหรับยาโบราณสมยัราชวงศ์โชซอน ท่ีถกูบนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ปัจจบุนัได้น ามา

สกดัด้วยวิธีที่ทนัสมยัดงึสรรพคณุที่ดีที่สดุออกมาในรูปแบบท่ีทานได้ง่าย และบ ารุงสขุภาพได้ดีทีส่ดุ 

น า้มนัสนเข็มแดงมีสรรพคณุชว่ยในการท าความสะอาดระบบหลอดเลอืด เคลยีร์หลอดเลอืดที่อุดตนั 

ลดคลอเลสเตอรอล ความดนั เบาหวาน ปอ้งกนัเส้นเลอืด ตีบ แตก ตนั อีกทัง้ยงัชว่ยให้การผอ่นคลาย 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง - สวนฮน-อิน-จี – หมูบ่้านวฒันธรรมซองอึบ - ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง  
                 แหลมซอพจีโกจี 

 



 

 

หลบัสนิทมากขึน้ ผิวพรรณดมูีสขุภาพดี รับประทานเป็นประจ า ร่างกายแข็งแรงขึน้ตามล าดบั 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สวนฮนอินจี Honin-ji พืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิในสมยัโบราณ พืน้ที่บริเวณนีจ้ะมีบึงบวัขนาดใหญ่ ทอดข้ามด้วย

สะพานไม้โบราณ ใกล้ๆมีถ า้ที่เคยใช้เป็นห้องหอของบ่าวสาวในต านาน Samsinin and three 

princesses ที่เคยจัดงานแต่งงานขึน้ที่นี่ เป็นงานของชนชัน้สงูในอดีต ปัจจุบนันีเ้ปิดเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวให้ได้เข้ามาชมความงามทางประวตัิศาสตร์ สดูอากาศบริสทุธ์ิ ถ่ายรูปกบับ้านสไตล์ของ

ชนชัน้สูงบนเกาะเชจูสมัยก่อน ที่อยู่กลางสวนหย่อม และยงัเป็นอีกหนึ่งที่ยอดนิยมที่เกาหลีมา

ถ่ายพรีเวดดิง้ในชุดประจ าชาติฮนับกอีกด้วย โดยเฉพาะช่วงฤดรู้อนที่นี่จะมีดอกไฮเดรนเยีย บาน

เต็มสวนไปหมด จึงมีความสวยงามแบบหลากหลาย 

 

จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) เป็น

หมู่บ้านโบราณอายมุากกว่า 300 ปี ที่ยงัมีผู้คนอาศยัอยูจ่ริง เมื่อไปถึงจะมีชาวบ้านมาต้อนรับและ

พาเราเดินชมวิถีชีวิตต่างๆ ในหมู่บ้าน พร้อมถ่ายทอดเร่ืองราวของคนที่นี่ให้ฟังแบบสนุกสนาน เรา

จะได้รู้จกัรูปปัน้เทพพระเจ้า ทอลฮารุบงั ท่ีมีอยูท่ัว่เกาะ บ้านท่ีสร้างจากก้อนหินทัง้หลงั แหลง่น า้จืด

ที่หายากมาก อาชีพหลกัของชาวเกาะ ความไมเ่ทา่เทียมของหญิงชายในอดีต สตัว์เลีย้งประจ าเกาะ 

ไหหรือโอ่งโบราณที่ได้มีไว้หมกักิมจิ เหมือนท่ีอื่นๆ และที่พลาดไม่ได้สินค้า Otop ของหมูบ้่านท่ีมีมา

ช้านาน เป็นที่เลื่องช่ือว่ามาเกาะเชจูต้องมาชิม และช้อปสกัครัง้ นัน่ก็คือผลิตภณัฑ์แคลเซียมธรรมชาติจากกระดูกม้า และน า้หมกั

เบอร์ร่ีป่า แบลค็ราสเบอร่ี หรือที่เรียกนัวา่ Omija (โอมิจา) ถ้าได้ดื่มจะสดช่ืนมากๆ 

อาหารกลางวัน พาท่านรับประทานเมนูท้องถิ่นประจ าเกาะเชจู ช้อป-จัก-ปยอ-กุก คือต้ม

ซุปซ่ีโครงหมู สมัยก่อนเกาะเชจูเลีย้งหมูแทบจะทุกครัวเรือน ซี่โครงของหมูจะถูกน ามาท าซุป 

ด้วยน า้ซุ้ปที่ไม่เหมือนใคร เพราะจะเป็นซุปข้นเหนียวเล็กน้อย เพราะสตูรเฉพาะที่จะใส่ข้าวเม

มิลลงไปด้วย จึงมีรสชาติที่เข้มข้น เนือ้หมจูะนุ่ม ร่อนจากกระดกู ละมนุมากๆ เสริฟท่านพร้อมข้าว

สวย และเคร่ืองเคียงตามฤดกูาล 

จากนัน้น าท่านชม ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรือที่ถกู

ขนานนามว่า “Sunrise Peak” มีอาย ุกว่า 5000 ปี ที่นี่เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึน้ที่สวยที่สดุ 

จึงเป็นสถานท่ีโด่งดงัที่ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขึน้ ป็นสถานที่ท่ีนกัทอ่งเที่ยวจากทัว่

ทกุมมุโลกอยากมาสมัผสั จึงถกูยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติ ภเูขา

ไฟลูกนีส้งบลงเป็นที่เรียบร้อย แต่ทิง้ความสมบูรณ์และสวยงามเอาไว้ โดยรูปทรงที่กลม

ขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 600 เมตร มีรอยหยกัมองแล้วลกัษณะเหมือนทรง

มงกุฏเลย และเป็นการเช่ือมโยงกับเกาะเชจูแบบธรรมชาติ ด้วยธารลาวา ปัจจุบนัจึงสามารถไปเที่ยวจุดนีด้้วยรถยนต์ และใครที่



 

 

อยากได้บรรยากาศปากปลอ่งภเูขาไฟ พร้อมชมวิวทิวทศัน์ที่สวยงาม ต้องเอาชนะใจตัวเองด้วยการเดินขึน้ไปพิชิตถึงยอดปากปลอ่ง 

ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 182 เมตรเทา่นัน้ 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่แหลมซอฟจีโกจี หนึ่งสถานที่เที่ยวยอดฮิตบนเกาะเชจู ที่มีความ

สวยงามจนเป็นจดุที่ซรีีย์เกาหลนีิยมมา ถ่ายท ามากที่สดุ กิจกรรมนา่สนใจของจดุนีม้ีเยอะมาก เช่น

การเดินไปเยี่ยมชมปลายสดุของแหลมที่จะมีประภาคารสีขาวตัง้เด่นสวยงาม มีโขดหินคู่ที่เรียกกนั

วา่ หินตาหินยาย ระวา่งทางก็จะมีบ้านหลงันึงที่สมยัอดีตเคยเป็ยโบสถ์เก่า ปัจจบุนัถกูปรับเปลีย่น

เป็นความนา่รักให้ผู้คนมาถา่ยรูปกนั เส้นทางเดินโค้งซ้ายโค้งขวา สวยงามมาก และอีกกิจกรรมเดด็

คือต้องมาชิมปลาหมึกสดที่ชาวบ้านเอาไปตากลมจนแห้ง และน ามาย่างบนหินภูเขาไฟนั่นเอง 

กลิน่จะหอม และรสชาติหวาน อร่อย สดมากๆ ถือเป็นของกินท่ีมาแล้วไมกิ่นถือวา่ไมถ่ึงเลยทีเดียว 

  อาหารเย็น เมนูเด็ดสูตรลับเฉพาะที่เกาะเชจู ไก่ตุ๋นโสมใส่หอยเป๋อฮือ้ เมนเูพื่อสขุภาพอนัดบั1 ที่ผสมผสานความเป็นเชจู

เข้าไปด้วย พร้อมกับรสชาติน า้ซุปที่หอม กลมกล่อม ไก่เนือ้นุ่มยดัไส้ด้วยข้าว และสมุนไพรโสม

เกาหล ีทานแล้วได้ทัง้ความอร่อย และได้บ ารุงร่างกายไปในตวั 

พาทุกท่านเดินทางสู่  ที่พกั See & Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 

  

 

 

   อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

พาท่านเข้าในชมวัดป่า "ชอนวังซา" เป็นวดัที่สวยงามที่อยู่กลางหบุเขา 99ยอด 

ของเทือกเขาฮลัลาซาน ซึง่สายมตู้องห้ามพลาดเพราะวดัแหง่นีต้้องมาขอพรเร่ือง

เงินทอง และความก้าวหน้าในเร่ืองหน้าที่การงาน วดันีถู้กขึน้ทะเบียนเเป็นวัด

เก่าแก่และศกัดิ์สิทธ์ิมากแห่งนึงในเกาหลี อีกทัง้ยงัมีต้นก าเนิดน า้แร่ศกัดิ์สิทธ์ิท่ี

คนสมยัก่อนใช้ดืมกินเพื่อเป็นสริิมงคลให้ตนเองอีกด้วย 

พาท่านซือ้ขนม ของฝาก เคร่ืองส าอางค์เกาหลี เช่น Pinekiss Celling App สมนุไพร

ตา่งๆ โสมเกาหล ีน า้มนัสนเข็มแดง ฮ้อตเก้ นาม ูของขึน้ช่ือประจ าประเทศเกาหล ีภายใน

จะมีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ขนมช้อคโกแลต สาหร่ายรสชาติต่างๆ วุ้นเส้น เคร่ืองปรุง

อาหารเกาหล ีเคร่ืองครัวเกาหล ีตุ๊กตา ของที่ระลกึ ราคาถกูพร้อมบริการแพคลงั 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง     วดัชอนวงัซา - รา้นซ้ือขนม ของฝาก – ช้อปป้ิงในดาวน์ทาวน์ - LOTTE DUTY FREE – 
 ชายหาดอีโฮเทอ ู- สนามบินสุวรรณภมิู 

 



 

 

อิสระอาหารกลางวัน ปลอ่ยทา่นได้เลอืกรับประทานอาหารท่ีช่ืนชอบในยา่นแหลง่ช้อปปิง้ช่ือดงั ซึ่งมีร้านให้เลอืกหลากหลายสไตล์ 

ไมว่า่จะเป็นร้านหมยูา่ง ร้านอาหารเกาหล ีหรือสตรีทฟูด้ ทัง้ชิมทัง้ช้อปแบบเพลดิเพลนิเลยทีเดียว 

จากนัน้พาทุกท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปป้ิงในตัวเมืองแห่งเกาะเชจู มีโซนใต้ดิน และ

โซนวอคกิง้สตรีท ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวมสินค้ายอดฮิต ติดเทรนด์ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์

ท้องถ่ินเกาหลี แบรนด์สปอร์ตกีฬาดังๆ ทัง้แฟชั่นเสือ้ผ้า หมวก กระเป๋า รองเท้า 

เคร่ืองส าอางค์ และยงัมีสตรีทฟูด้ ขนม คาเฟ่ตา่งๆอีกด้วย 

พาท่านช้อปปี ้งสินค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE เคร่ืองส าอางค์เกาหลีและ

ตา่งประเทศ สนิค้าแบรนด์เนม ราคาถกู 

พาท่านท่องเที่ยวชายหาดขึน้ช่ือบนเกาะเชจู "อีโฮเท

อู" นอกจากความสวยงามของท้องทะเล คาเฟ่นา่รักๆ

ตา่งๆแล้ว ยงัมีสญัลกัษณ์ที่มองลง มาจากเคร่ืองบินจะเห็นทันทีที่ถึงเกาะเชจู นั่นก็คือ

ประภาคารรูปม้าสีขาว และสีแดง ม้าถือวา่เป็นสตัว์ประจ าเกาะเชจ ูและใครๆที่มาเที่ยวก็

นิยมมาถ่ายรูปและเชคอินกันที่นี่ เสมอ 

 

ถึงเวลาอนัสมควรพาทุกท่านเดินทางกลบัประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าคอยดูแลขัน้ตอนการเชคอิน ตัว๋เคร่ืองบิน และอ านวยความ

สะดวก เพื่อสง่ทกุทา่นกลบัด้วยความสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 

21.00  น าทา่นเดินทางสู ่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ 7C2243  

 

 01.30 น.ถงึสนามบินสวุรรณภมูโิดยสวสัดิภาพ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ข้อก าหนดและเงื่อนไข 
1. การส ารองที่น่ัง 

 สามารถจองด้วยตนเองผา่นระบบ โดยเลอืกวนัเดินทาง จ านวนผู้ เดินทาง ประเภทห้องพกัให้ถกูต้อง 

 หลงัจากนัน้เจ้าหน้าทีจ่ะสง่ Invoice ให้ทา่น หากไมม่ีการช าระตามดิวเดท การจองจะถกูยกเลกิอตัโินมตัิ และเมื่อจองใหม่
ไมม่ีที่นัง่ หรือราคาปรับขึน้ จะไมส่ามารถใช้ข้อมลูการจองเดิมได้ 

 การมดัจ า ช าระท่ีนัง่ละ 5000 บาท และช าระสว่นท่ีเหลอืภายในวนัท่ี 10 พ.ค.2565 หรือตามดวิเดทของ Invoice 

 กรณีราคาโปรโมชัน่พิเศษ จองหลงั วนัท่ี 10 พ.ค.2565 ต้องช าระเต็มจ านวนเทา่นัน้  

 หากไมช่ าระสว่นท่ีเหลอืตามก าหนด ท่ีนัง่จะถกูยกเลกิ และไมส่ามารถขอรีฟันเงินมดัจ าคืนได้ทกุกรณี 

 หลงัจากช าระเงิน มดัจ า/ช าระเตม็จ านวน ทา่นต้องกรอกข้อมลูผู้ เดินทางเป็นภาษาองักฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตด้วย
ตนเองให้ถกูต้อง หากระบบออกตัว๋แล้ว การแก้ไขจะมีคา่ใช้จา่ยจากสายการบิน 

 การเดินทางเข้าเกาหล ีหากไมผ่า่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง ไมส่ามารถรีฟันได้ทกุกรณี 

 ราคานีส้ าหรับพาสปอร์ตไทยเทา่นัน้ หากเป็นตา่งชาตมิีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม 3000 บาท และต้องท าตามเง่ือนไขการเข้าประเทศ
เกาหลใีต้ 

2. การยกเลกิการเดินทาง 

 ยกเลกิการจองไมน้่อยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดที่ช าระแล้ว 

 ยกเลกิการจองไมน้่อยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดที่ช าระแล้ว 

 ยกเลกิการจองน้อยกวา่ 15 วนั กอ่นวนัเดินทาง ไมส่ามารถ Refund ได้ 

 ยกเลกิจากเหตสุดุวิสยั เช่น ภยัธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้แตห่กัคา่ใช้จา่ยตามจริง ๆ 

 กรณีติดโควิดก่อนเดินทาง แจ้งลว่งหน้า2วนั รีฟันได้ตามจริง ภายในวนัเดียวยกเลกิไมไ่ด้ทกุกรณี 
 
 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 
ราคาโปรโมชัน่ 
(จ านวนจ ากดั) 

ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

2 – 6 มิถุนายน  19,999 22,999 6,900.- 

ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 5,900.-      จอยกรุป๊ (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ือง) =9,900.- 



 

 

ราคานีร้วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามที่ระบใุนรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ 

 คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่ม ี

 คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ / คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 

 คา่ที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 3คืนตามระบใุนโปรแกรม (ห้องพกั2-3ทา่น) 

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก.  

 คา่หวัหน้าทวัร์ผู้ช านาญเส้นทาง น าทา่นทอ่งเที่ยวตลอดรายการในตา่งประเทศ (ขอสงวนสทิธ์ิหวัหน้าทวัร์ไมบิ่นขึน้ไปพร้อม
กรุ๊ปทวัร์) 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 คา่ลงทะเบียน Q-Code 

 คา่ตรวจ PCR ที่เกาหล(ีถ้าม)ี 
 

ราคานีไ้ม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมทิปคนขบัรถและมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทริป 
 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ต ตา่งด้าว (ผู้ เดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเทา่นัน้) 

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกินจากสายการบินก าหนด (20กก) 

 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่มินิบาร์โรงแรม, คา่ซกัรีด, คา่อาหารและเคร่ืองดืม่นอกเหนือรายการทวัร์ 

 คา่รถ คา่เดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่ก าหนดเทา่นัน้ หากขึน้ไมท่นัต้องรับผิดชอบคา่เดินทางตาม
คณะด้วยตนเอง) 

 คา่อาหารตามหลกัศาสนาที่นอกเหนือรายการทวัร์ (ลกูค้าต้องเตรียมมาเอง) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 

 คา่ปรับ หรือคา่ธรรมเนียมหากไมส่ามารถผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมอืง 

 คา่สมคัร KETA  

 คา่กกัตวั/คา่โรงพยาบาล 
1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 หากผู้ เดินทางไมผ่า่นการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหล ีไมส่ามารถ Refund ได้ทกุกรณี 

 เพื่อเป็นการคดักรองตามค าขอความร่วมมือจากแลนด์เกาหล ีท่ีถกูตกัเตือนจากกองตรวจคนเข้าเมอืงเกาหลใีต้เร่ืองผู้
แอบแฝงมาเป็นนกัทอ่งเที่ยว แตไ่ด้หลบหนีไปด้วยจดุประสงค์อื่น เช่นไปท างาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุม่ตรวจ
และเก็บเงินประกนัการเดินทางวา่ผู้ เดินทางต้องไปทอ่งเทีย่วพร้อมคณะและเดินทางกลบัประเทศไทยพร้อมคณะเทา่นัน้ 
เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท หรือ 300,000 วอน หากผู้ เดินทางไป-กลบัถกูต้องตามเง่ือนไข จะได้รับเงินประกนัคืนเต็ม



 

 

จ านวนทนัที แตห่ากผู้ เดินทางผิดตอ่เง่ือนไข หรือไมผ่า่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทย-เกาหล ีจะถกูริบเงินประกนัเต็ม
จ านวน ไมส่ามารถเรียกร้องคืนได้ทกุกรณี 

 หากผู้ เดินทางไมผ่า่นการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลใีต้ บริษัทไมม่ีอ านาจใดๆ หรือสว่นเก่ียวข้องใดๆ ผู้ เดินทางต้องจดัการ
เอกสารสว่นตวั เทีย่วบิน และคา่ใช้จา่ยตา่งๆที่เกิดขึน้เองทัง้หมด 

2. หมายเหตุ 
กรุณาอา่นและท าความเข้าใจข้อตกลงด้านลา่งโดยละเอยีดก่อนท าการจองทกุครังุ้ 

 
1. หนงัสอืเดินทาง ต้องมีอายเุหลอืใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน (หากหนงัสอืเดินทางเหลอืน้อยกวา่ 6 เดอืนท าให้ไมส่ามารถ

เดินทางได้ อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไมส่ามารถ Refund คา่ทวัร์ได้) 
2. การเดินทางต้องมีผู้ เดินทาง ขัน้ต า่ 20 ทา่น (ผู้ใหญ่) หากจ านวนไมค่รบจะถกูยกเลกิ และแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 

5 วนั สามารถ Refundได้เต็มจ านวน  
3. กรุปเหมา หรือกรุปสว่นตวัไมส่ามารถใช้ราคาโปรโมชัน่ได้ 
4. บริษัทมีสทิธ์ิในการ ปรับเปลีย่นเท่ียวบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเที่ยว ได้ตามความเหมาะสม 

โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
6. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จา่ยทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 
เดินทางแล้ว 

7. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจาก ความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเองี 

8. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไมว่า่จากเหตใุดๆ ไมส่ามารถ
เปลีย่นแปลงวนั/ช่ือ หรือยกเลกิคนืเงินได้ 

9. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล ภยัธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

10. คา่เดินทางภายในประเทศไทย อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท หากไมม่ัน่ใจ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อ
ยืนยนัเวลา และการเปลีย่นแปลงจากเหตสุดุวิสยัดงัข้อด้านบน ก็อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ เช่นกนั ไม่
สามารถน ามาเรียกร้องคืนได้ทกุกรณี 

11. ขอสงวนสทิธ์ิห้องพกัส าหรับผู้ ท่ีไมเ่ดินทาง ไมส่ามารถ Refund หรือให้ผู้อื่นใช้สทิธ์ิแทนได้ทกุกรณี 
12. ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึง่บริษัทไมส่ามารถการันตี ท าได้เพียงรีเควสให้ได้เทา่นัน้ ทัง้นี ้

ขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัการให้ 
13. มคัคเุทศก์ พนกังาน หวัหน้าทวัร์ ไมม่ีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัททัง้สิน้ เว้นแตม่เีอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของบริษัทฯก ากบัเทา่นัน้ 



 

 

14. ทางคณะทวัร์ไมม่ีอ านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงั
เวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง หากทา่นไมม่าแสดงตนถือวา่สละสทิธ์ิในการร่วมเดินทาง หากทา่นลา่ช้าในการผา่น
ดา่นตรวจคนเข้าเมือง ต้องรับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกบัคณะด้วยตนเอง โดยไมส่ามารถเรียกร้องคา่ใช้จา่ย หรือ
รีฟันคา่ทวัร์/คา่อาหารท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมกบัทางทวัร์ทกุกรณี 

15. หากทา่นมีความประสงค์จะขอแยกตวัจากคณะทวัร์ทอ่งเที่ยว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทตอ่วนั เพื่อรักษา
ตัว๋ขากลบั มิเช่นนัน้ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิยกเลกิการเดินทางทนัที และไมส่ามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลงั 

16. ถ้าลกูค้ามคีวามประสงค์ไมเ่ข้าร้านค้าตามที่โปรแกรมก าหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพื่อ
ความเป็นระบบ และถกูต้องตามเง่ือนไขทอ่งเที่ยวที่ทา่นได้ซือ้มา 

17. หากลกูค้าติดโควิดทีเ่กาหลต้ีองเข้ารักษาพยาบาล ต้องออกคา่ใช้จ่ายเอง และเคลมคา่ทวัร์คืนไมไ่ด้ทกุกรณี 
 

เมื่อทา่นตกลงจองช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯจะถือวา่ทา่นได้ยินยอม  
และยอมรับในข้อก าหนด เง่ือนไข และข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 


