กำหนดกำรเดินทำง เดือนธันวำคม 2562

โปรแกรมเดินทาง
อุทยำนแห่งชำติฮลั ลำซำน /ทุ่งดอกหญ้ำ แซ พยอล โอรึม - พิพธิ ภัณฑ์ชำโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด
ภูเขำซองอัค - วัดซันบังโพมุนซำ – ร้ำนน้ำมันสนเข็มแดง - ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคำมิลเลีย
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ยอดเขำ ซองซำน อิลจุลบง - ชำยหำดกวำงชิกิ - หมูบ่ ำ้ นวัฒนธรรมซองอึบ - พิพธิ ภัณฑ์แฮนยอ
ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพำนข้ำมทะเลยงยอน - ร้ำนค้ำสมุนไพร+ร้ำนละลำยเงินวอน
ศูนย์เครือ่ งสำอำง - ศูนย์โสม - ล็อตเต้ ดิวตีฟ้ รี - ดำวทำวน์เมืองเชจู

วันแรกของการเดิ นทาง

พบกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ(7C) - ออกเดิ นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิ นเจจูแอร์

22:00-23.30 น. คณะเดินทำงพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผู้โดยสำรขำออก เคำน์ เตอร์สำยกำรบิน
JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้ำเคำน์เตอร์เช็คอิน F ใกล้ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 3 โดยมีเจ้ำหน้ำทีจ่ ำกบริษทั ฯคอยให้กำรต้อนรับ
และอำนวยควำมสะดวก ในเรื่องของเอกสำรของท่ำน
ข้อแนะนำ ถ้ำต้องกำรนำของเหลวขึ้นเครื่ องใส่ กระเป๋ ำถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริ มำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น
(รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่ำว ควรใส่ ในถุงที่โปร่ งใสและสำมำรถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรนำ
ผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจำกสัตว์ไม่วำ่ เนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญำต ให้นำเข้ำประเทศเพื่อป้องกันโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกร
ตรวจพบจะต้องเสี ยค่ำปรับ

วันที่สองของการเดิ นทาง อุทยานแห่งชาติ ฮลั ลาซาน / ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
สวนส้มไร้เมล็ด -ภูเขาซองอัค - วัดซันบังโพมุนซา
02.35-03.05 น. ออกเดินทำงสูป่ ระเทศเกำหลีใต้ โดยสำยกำรบิน EASTAR JET เทีย่ วบินที่ ZE552 นับเป็ นเป็ นสำยกำรบินน้องใหม่เทีย่ ว
02.35-03.25 น. ออกเดินทำงสูป่ ระเทศเกำหลีใต้ โดยสำยกำรบิน JEJU AIR เทีย่ วบินที่ 7C เป็ นสำยกำรบินโลว์คอสอันดับ1
ของประเทศเกำหลีใต้ สะดวกสบำย กำรดูแลเอำใจใส่น่ำประทับใจ พร้อมทัง้ ภำพลักษณ์ทด่ี ี โดยมีพรีเซ็นเตอร์เป็ นดำรำชื่อดังของเกำหลี
สำยกำรบินเจจูเป็ นสำยกำรบินชัน้ นำทีพ่ ฒ
ั นำได้อย่ำงรวดเร็วทีส่ ดุ ในประเทศเกำหลีใต้ หลังจำกกำรก่อตัง้ เมื่อปี 2005 ได้ขยำยตัวอย่ำง
รวดเร็วโดยกำรปรับปรุงรำคำให้มคี วำมยุตธิ รรมแก่ลกู ค้ำตำมคำเรียกร้อง และยังได้มกี ำรปฏิรปู ธุรกิจทำงกำ บินอย่ำงต่อเนื่องอีกด้วย สำย
กำรบินเจจูได้ทำให้กำรท่องเทีย่ วเป็ นทีแ่ พร่หลำยจนประสบควำมสำเร็จ ซึง่ ก่อนหน้ำนัน้ ไม่เคยนำวิธเี หล่ำนี้มำปฏิบตั ิ จนทำให้ประเทศ
เกำหลีใต้กลำยเป็ นประเทศท่องเทีย่ วได้ มีเส้นทำงบินมำกกว่ำ 67 แห่งในเมืองสำคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800ของสำยกำรบินเจจู ไดรับ
กำรยอมรับจำกทัวโลก
่
‘ในด้ำนควำม ปลอดภัย’และ‘สมรรถภำพ’เป็ นเครื่องบินทีใ่ ช้มำกทีส่ ดุ และมีช่อื เสียงในต่ำงประเทศ
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09:20-10.20 น. เดินทำงถึงสนำมบินเชจู เป็ นท่ำอำกำศยำนทีใ่ หญ่เป็ นอันดับที่ 2 ของเกำหลีใต้ รองจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ
อินชอน ได้ถูกจัดอันดับจำก OAG ว่ำมีไฟลท์หรือกำรจรำจรบนท้องฟ้ ำเยอะทีส่ ุดในโลก ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณำปรับเวลำของท่ำน
ให้เร็วขึน้ 2 ชัวโมง
่
เพื่อให้ตรงกับเวลำท้องถิ่นของประเทศเกำหลี) ผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร พำท่ำนเดินทำงสู่ เมือง
มรดกโลก เกำะเชจู ที่องค์กำร UNESCO ให้รำงวัลเกำะเชจูเป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ทำงธรรมชำติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S
NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพรำะเกำะเชจูเป็ นเกำะทีเ่ กิดใหม่จำกภูเขำไฟทีด่ บั แล้ว
พำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยานแห่งชาติ ฮลั ลาซาน (HALLASAN NATIONAL PARK) เป็ นภูเขำ
ที่สูงที่สุดในประเทศเกำหลีใต้ ประกอบด้วยภูเขำไฟที่ดบั ไปนำนแล้วซึ่งเป็ นต้นกำเนิดของ
เกำะส่วนใหญ่ ในเชจู ภูเขำฮัลลำซำนมีควำมสูง 1,950 เมตร และได้รบั กำรคัดเลือกให้เป็ น
สถำนที่ท่ องเที่ยวทำงธรรมชำติท่ีมีค วำมสวยงำมลำดับ ที่ 182 ของเกำหลี และจัดตัง้ เป็ น
อุทยำนแห่งชำติตงั ้ แต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขำฮัลลำได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นพื้นที่สงวนเขตชี ว
มณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพียงอีกห้ำปี ต่อมำก็ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นมรดก
โลกทำงธรรมชำติ (World Natural Heritage Site) ให้ท่ำนได้สมั ผัสควำมงำมของภูเขำฮัลลำ
ซำนทีม่ หี มิ ะปกคลุม สีขำวของหิมะปกคลุมอยู่นนั ้ ดูรำวกับปุยเมฆ ทีต่ ดั กับสีน้ำเงินของท้องฟ้ ำ
เหมำะสำหรับกำรถ่ำยรูปเพื่อเก็บไว้เป็ นทีร่ ะลึก
พำทุกท่ำนเดินทำงสู่ ทุ่งดอกหญ้ า แซ พยอล โอรึม (SAEBYEOL OREUM) เป็ นภูเขำไฟที่มชี ่อื เสียงอีกแห่งหนึ่งของเกำะเชจู เป็ น
สถำนที่มองเห็นดำวประจำเมืองที่เปล่งประกำยสวยงำมบนท้องฟ้ ำยำมพลบค่ ำและเป็ นรูจ้ กั กันอย่ำงแพร่หลำยใน รำยกำรชื่อดังอย่ำง
Hyori's Home Stay ทุ ก ท่ ำนสำมำรถขึ้น มำสัม ผัสบรรยำกำศอันสดใส ชมพระอำทิต ย์ก ัน บนภู เขำไฟแห่ งนี้ ขอแนะน ำว่ำห้ำมพลำด
เด็ดขำดๆ นอกจำกนี้สถำนที่แห่งนี้เป็ นที่จดั เทศกำล Jeju Fire Festival จะมีขน้ึ ที่บริเวณเนินเขำ โดยจะจัดในช่วงประมำณปลำยเดือน
กุมภำพันธ์ไปจนถึงต้นเดือนมีนำคมของทุกปี ทีน่ ่ีจะมีกำรจุดไฟอย่ำงยิง่ ใหญ่ เพื่อเป็ นกำรต้อนรับฤดูเกีย่ วเก็บและยังเป็ นกำรอวยพรให้มี
สุขภำพดีอกี ด้วย ซึ่ เพื่อทำกำรเตรียมพืน้ ทีใ่ นกำรปลูกพืชสำหรับฤดูเก็บเกีย่ วถัดไป (หมำยเหตุไม่ได้พำไปชมงำนเทศกำล)
หมำยเหตุ ขอสงวนสิทธิกำรเลื
อกสถำนทีท่ ่องเทีย่ วขึน้ อยู่กบั ผูจ้ ดั ทำเท่ำนัน้
์
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อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว เป็ นเมนูอำหำรเกำหลีพน้ื เมืองดัง้ เดิม จิมดักจำนใหญ่น้ปี ระกอบไปด้วย ไก่ชน้ิ
โต วุน้ เส้นเกำหลีน้มี ลี กั ษณะเป็ นเส้นแบนใหญ่ๆทำจำกมันฝรังท
่ ำให้เหนียวนุ่มเป็ นพิเศษผัดคลุกเคล้ำกับซอสสูตรเฉพำะเสิรฟ์ พร้อมข้ำว
สวยร้อนๆ กำรรับประทำนใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉบั ๆให้เป็ นชิน้ เล็กพอดีคำ รับรองต้องติดใจ
พำท่ำนเดินทำงสู่ พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนทีไ่ ด้รบั ของขวัญจำก
ธรรมชำติ ทำให้เป็ นทีป่ ลูกชำเขียวคุณภำพสูง ทีส่ ง่ ผลิตภัณฑ์ชำเขียวส่งออกไปขำยทัวโลก
่
เป็ นสถำนทีจ่ ดั แสดงประวัตแิ ละวัฒนธรรมกำรชงชำ อันหลำกหลำย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปร
รูปจำกชำนำนำชนิด อำทิเช่น ชำเขียวคุณภำพเยีย่ มเหมำะสำหรับซือ้ เป็ นของฝำก มีคุกกีช้ ำ
เขียว ซุปชำเขียว แผ่นมำส์กหน้ำชำเขียว และแชมพู เป็ นต้น ภำยในยังมีคำเฟ่ ทจ่ี ำหน่ำยชำ
เขียว ทัง้ ร้อนและเย็น ไอศกรีม ชำเขียว และโรลชำเขียวทีค่ ุณไม่ควรพลำด ภำยในยังประกอบ
ไปด้วย หอชมวิวซึง่ นักท่องเทีย่ วจะได้สมั ผัสกับภำพบรรยำกำศของไร่ชำเขียวทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ใน
เกำหลีใต้รวมทัง้ ถ่ำยภำพทีร่ ะลึกกับถ้วยชำ ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของไร่ชำเขียวทีน่ ่ี

จำกนัน้ พำท่ำนสู่ สวนส้ มไร้เมล็ด (ORANGE FARM) ควำมมหัศจรรย์ท่ธี รรมชำติสร้ำงสรรค์
เกำะเชจูเป็ นที่เดียวในเกำหลีท่สี ำมำรถปลูกส้มได้ดแี ละอร่อยที่สุดในประเทศ ส้มบนเกำะเจจู
มีรูป ร่ำ งแปลกตำที่มีช่ือ ว่ ำ ฮัลลำบง เหตุ ผ ลที่เรีย กชื่อ ส้ม นี้ ว่ ำ ฮั ลลำบง เพรำะปลูก กัน มำก
ที่ภูเขำฮัลลำซำนซึ่งเป็ นเขตที่อบอุ่นที่สุดของเกำหลี ฮัลลำบงเป็ นส้มที่เปลือกหนำ มีรสหวำน
อร่อย ทำให้ได้รบั ควำมนิยมจำกคนในประเทศเกำหลีและเป็ นสินค้ำส่งออกต่ำงประเทศอีกด้วย
นอกจำกนี้สวนส้มยังเป็ นสถำนทีถ่ ่ำยทำซีรส่ี เ์ กำหลีช่อื ดังหลำยเรื่อง อำทิเช่น MY GIRL (รักหมด
ใจยัยกะล่อน)

พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN) เป็ นภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู
สามารถชมวิวท้ องทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริ ม
ทะเล ชายหาดที่นี่จะไม่ได้ เป็ นทรายสีขาวแต่กลับ เป็ นหินสีดา น ้าทะเลสีดาแปลกตา เป็ นจุดดาน ้า
ยอดนิยมของกลุม่ แฮนยอ ตรงฐานภูเขา จะมีช่องที่ทหารญี่ปนบั
ุ่ งคับให้ คนเกาหลีขดุ เจาะไว้ ตงแต่
ั้
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สมัยสงครามโลก เพื่อเอาไว้ จอดเรื อแอบซ่อนไว้ สาหรับทาลายเรื อของอเมริ กา โดยทาเป็ นเรื อติดระเบิดแล้ วพุง่ ชนแบบพลีชีพ ก่อนนี ้เปิ ดให้ เข้ า
ชม แต่มีเหตุการณ์เคยดินถล่มลงมาเลยปิ ดไม่ให้ เข้ าชมอีกเลย และยังเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาเรื่ อง "แดจังกึม"ตอนที่ถกู เนรเทศ ละครโทรทัศ น์
ยอดนิยมของเกาหลีใต้ สาหรับใครที่ชื่นชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงต้ องฟิ นกับหอยเป๋ าฮือ้ สุดขึ ้นชื่อ ที่อาชีพแฮนยอหรื อนักประดาน ้า
หญิงวัยชรา งมขึ ้นมาขาpกันอยูร่ ิ มชายฝั่ง สด อร่อยอย่าบอกใครเชียวชรา งมขึ ้นมาขายกันอยูร่ ิ มชายฝั่ง สด อร่อยอย่าบอกใครเชียว
จำกนั ้น พำท่ ำ นแวะนมั ส กำรพระ ณ วั ด ซั น บั ง โพมุ น ซา (SANBANGSAN BOMUNSA
TEMPLE) วัดแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนเขำซันบังหันหน้ำออกสูท่ ะเล ระหว่ำงทำงขึน้ ท่ำนจะได้ยนิ เสียงพระ
สวดมนต์ ภำยในวัดจะประดิษฐำนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซง่ึ เป็ นพระ ประธำนทีม่ คี วำมศักดิสิ์ ทธิและ
์
เป็ นทีเ่ ลื่อมใสของชำวบ้ำนบนเกำะเชจู และชำวเกำหลีใต้ทน่ี ับถือศำสนำพุทธ และรูปปั ้นเจ้ำแม่
กวนอิมซึง่ หันหน้ำออกสู่ทะเล นอก จำกนัน้ ยังมีรูปปั ้นพระสังกัจจำยน์ ซึง่ หำกได้ลบู พุงก็จะร่ำรวย
เงินทอง ท่ำนจะได้พบกับวิถีกำรทำบุญของชำวเกำหลีใต้ท่แี ตกต่ำงกับวัฒนธรรมไทยโดยนิยม
ถวำยข้ำวสำรเพื่อเป็ นอำหำรสำหรับพระสงฆ์เพื่อควำมอุดมสมบูรณ์ ถวำยเทียนเพื่อเป็ นแสงสว่ำง
แห่งชีวติ นอกจำกนัน้ ที่วดั แห่งนี้ท่ำนยังจะได้ช่นื ชมกับวิวทะเลที่ สวยงำมของแหลมมังกรที่ย่นื
ออกมำสูม่ หำสมุทร
อำหำรเย็นพร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล เป็ นอำหำรทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมของชำวเกำหลี โดยกำรนำหมูสำมชัน้ ไปย่ำงบนแผ่นโลหะทีถ่ ูกเผำ
จนร้อน ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟ์ พร้อมกับเครื่องเคียงต่ำงๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหันบำงๆ
่
พริกไทยป่ น เกลือ และน้ำมันงำ
ถึงแม้ว่ำซัมกยอบซัลจะมีกำรเตรียมกำรทีส่ ดุ แสนจะธรรมดำ คือไม่ได้มกี ำรหมักหรือมีสว่ นผสมทีห่ ลำกหลำย แต่ว่ำถ้ำพูดถึงรสชำติแล้ว
นับว่ำพลำดไม่ได้เลย

จำกนัน้ พำทุกท่ำนเเข้ำพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่ำ
วันที่สามของการเดิ นทาง ร้านน้ามันสนเข็มแดง - ดอกทงแบค –ยอดเขาซองซาน อิ ลจูบง -ชายหาดกวางชิ กิ –
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
พิ พิธภัณฑ์แฮนยอ
รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลีประกอบไปด้วยข้ำวสวย ข้ำวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่ำงๆ กิมจิ (ผักดองเกำหลี)
ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอำหำรเช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมื้ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงทีจ่ ำนวนจำน (ใส่กบั ข้ำว) ทีน่ ้อย
กว่ำเท่ำนัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมำรับประทำนอำหำรสไตล์ตะวันตกกันมำกขึน้
จำกนัน้ พำท่ำนเดินทำงต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชำติผ่ำนผลงำนกำร
วิจยั มำกมำยจำกมหำวิทยำลัยแห่งชำติโซล ประเทศเกำหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ ำตำลใน
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กระแสเลือด ป้ องกันกำรเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสำมำรถล้ำงสำรพิษในร่ำงกำย เพื่อเพิม่ ภูมติ ้ำนทำนและทำให้อำยุยนื แบบชำว
เกำหลี ซึง่ กำลังเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ควำมนิยมจำกคนในประเทศเกำหลีเป็ นอย่ำงมำก

พำทุ ก ท่ ำ นเดิน ทำงชม ดอกทงแบค หรือ ดอกคามิ ล เลี ย ดอกคำมิลเลีย " (Camellia)
คือ ดอกไม้ท่สี ่อื ได้ถึง อุดมคติ หรือ ควำมรักในอุดมคติ และสุดท้ำยคือควำมถ่ อมตน เป็ น
ดอกไม้ทม่ี รี ูปร่ำงคล้ำยดอกกุหลำบขนำดใหญ่ แต่ทว่ำกลีบเป็ นมันลื่นของมัน จึงทำให้คำร์มี
เลีย มีควำมโดดเด่นเฉพำะตัว บนเกำะเชจูสดี อกคำมิลเลียจะออกชมพูอ่อนและเข้มตัดกับใบ
สีเขียวเข้มมองแล้วเพลินตำ (ดอกคำมิลเลียจะบำนใหญเต็มที่สวยงำมในเดือนธันวำคม มกรำคม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภำพอำกำศ ณ วันเดินทำง)

จำกนัน้ นำท่ำนชม ยอดเขาซองซานอิ ลจูบง (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็ นภูเขำไฟ
ทีด่ บั แล้ ปำกปล่องภูเขำไฟที่มลี กั ษณะเหมือนมงกุฎ เป็ นสถำนที่โด่งดังที่ผคู้ นมำขอพรและ
ชมพระอำทิตย์ขน้ึ เป็ นหนึ่งใน 10 สถำนทีส่ วยงำมในเกำะเชจู และในจุดนี้เรำยังสำมำรถดื่ม
ด่ำกับท้องฟ้ ำและน้ ำทะเลสีครำม ทิวทัศน์ท่ีสวยงำมโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็ นสถำนที่ท่ี
นักท่องเทีย่ วจำกทัวทุ
่ กมุมโลกอยำกมำสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ใหม่
ทำงธรรมชำติของโลก ท่ำนสำมำรถเดินขึ้นไปยังปำกปล่องภูเขำไฟที่ดบั แล้ว ระหว่ำงทำง
ท่ำนสำมำรถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ำยรูปจำกมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่ำนแวะพัก สำมำรถ
สัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยำกำศทีแ่ ตกต่ำงกัน เมื่อขึน้ ไปถึงด้ำนบนสุดของปำกปล่องภูเขำไฟ
ท่ำนจะได้สมั ผัสกับอำกำศบริสทุ ธิ ์ และทัศนียภำพทีส่ วยงำมอย่ำงแน่นอน

อำหำรกลำงวัน บริกำรท่ำนด้วย "แทจีพลูแบ็ก" เป็ นกำรนำเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนำไปผัดคลุกเคล้ำพร้อมน้ ำซุป
นักท่องเทีย่ วนิยมรับประทำนเพรำะมีรสชำติออกหวำนและเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกรับประทำนกับ ผักสด กิ มจิ เครื่องเคียงต่ำง และข้ำวสวย
ร้อนๆ เป็ นอำหำรพิเศษทีข่ อแนะนำ
จำกนัน้ พำทุกท่ำนเดินทำงสู่ ชายหาดควังชิ กี (GWANGCHIGI BEACH) เป็ นชำยหำดที่
สวยทีส่ ดุ แห่งหนึ่งบนเกำะเชจู ชำยหำดนี้มที ศั นียภำพเป็ นเอกลักษณ์มวี วิ พืน้ หลังเป็ นปำก
ปล่องภูเขำไฟซองซำนอิลจูบงซึง่ เป็ นไฮไลท์ของเกำะเชจู ทุกท่ำนจะได้ชมควำมสวยงำม
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ของธรรมชำติทย่ี งั คงควำมอุดมสมบูรณ์และรับลมทะเลเย็นๆ และ ทีส่ ำคัญยังเป็ นจุดชมวิวพระอำทิตย์ตกทีส่ วยทีส่ ดุ แห่งหนึ่งบนเกำะเชจู

จำกนัน้ พำท่ำนเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE)
หมู่บ้ำนแห่ งนี้ ไม่ ใช่ เป็ น แค่ ห มู่ บ้ำนนิ ท รรศกำรธรรมดำ แต่ ย ังเป็ น หมู่บ้ำ นโบรำณอำยุ
มำกกว่ำ 300 ปี ที่ยงั มีชำวบ้ำนอำศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของกำรสร้ำงบ้ำนที่น่ีคอื จะใช้ดนิ
เหนียว ผสมกับมูลม้ำ เป็ นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้ำด้วยกันเป็ นโครงสร้ำงของตัวบ้ำน
ถ้ำท่ำนเคยมำเทีย่ วเกำหลีใต้แล้วเคยเห็นไหต่ำงๆทีอ่ ยู่ตำมบ้ำนก็จะเดำได้ว่ำเป็ นไหสำหรับ
ท ำ "กิม จิ" หรือผัก ดองของเกำหลี แต่ สำหรับ ที่เกำะนี้ นัน้ ไหที่วำงเรียงรำยกัน อยู่ต ำม
บ้ำนเรือนที่น่ีจะเป็ นไหสำหรับหมัก "โอมีจำ" หรือ แบล็ครำสเบอร์ร่ี ที่จะมีเฉพำะบนเกำะ
แห่งนี้ โดยชำวบ้ำนจะนำผลเบอร์ร่ปี ่ ำมำใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ ำผึ้ง และหมักไว้สำมปี
ก่อนที่จะนำมำรับประทำนได้ รสชำติห วำนอมเปรี้ยว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้ในกำร
รักษำคนป่ วย ปั จจุบนั นี้กลำยเป็ นสินค้ำทีผ่ มู้ ำเยีย่ มเยือนมักจะซือ้ กลับไปรับประทำน และซือ้ เพื่อเป็ นของฝำก
จำกนัน้ พำทุกท่ำนเดินทำงสู่ Haenyeo Museum (พิ พิธภัณฑ์แฮนยอ) แฮนยอ คือนักดำ
น้ ำที่ลงไปเก็บ อำหำรทะเลบริเวณรอบๆชำยฝั ง่ ของเกำะเชจูด้วยวิธีก ำรตำมแบบฉบับ
ดัง้ เดิมของเกำหลี บำงคนก็ยกให้แฮนยอเป็ นนำงเงือกแห่งท้องทะเลซึ่งได้รบั ควำมสนใจ
อย่ำงมำก ภำยในพิพธิ ภัณฑ์ทุกท่ำนจะได้พบภำพถ่ ำยแฮนยอที่สะท้อนให้เห็นถึ งควำม
แข็งแกร่งของผู้หญิงบนเกำะเชจู โดยรูปแบบกำรจัดแสดง เป็ นอำคำรและวัตถุ บอกเล่ำ
เรื่องรำว วิถชี วี ติ ควำมเป็ นอยู่ ซึง่ ข้ำวของ เครื่องใช้ทน่ี ำมำแสดงส่วนใหญ่จะเป็ นของใช้ท่ี
เจ้ำของบ้ำนได้ใช้งำนจริง อำทิ เช่นกำรแต่งกำย ในสมัยก่อนชุดแต่งกำยของแฮนยอจะเป็ น
ชุดหลวมๆทีด่ ูสบำยตำ และที่สำคัญคือมีกฎห้ำมไม่ให้ผชู้ ำยจ้องมองพวกเธอ แต่กำรแต่ง
กำยของแฮนยอยุคปั จจุบนั จะมีชุดทีร่ ดั รูปเต็มตัวคล้ำยกับนักประดำน้ ำสีดำโดยมีอุปกรณ์
คือ แว่นกันน้ำ เคียว ถุงตำข่ำยและหินตะกัวร้
่ อยเพื่อถ่วงน้ำหนัก ไฮไลท์ของแฮนยอคือจุดทีด่ ำลงไปจะลึกเกือบร้อ ยเมตรแต่แฮนยอก็ดำ

ลงไปได้โดยไม่ต้องใช้ ถังออกซิเจนแสดงให้เห็นว่ำพวกเธอนัน้ มีควำมแข็งแกร่งส่วนอำหำรทีห่ ำมำได้นนั ้ ก็มหี ลำกหลำยทัง้ สำหร่ำย หอย
เป๋ ำฮื้อ เม่นทะเล หมึกยักษ์ ฯลฯ อันสะท้องถึงควำมอุดมสมบูรณ์ ของท้องทะเล (หมำยเหตุ :ขอสงวนสิทธิกำรเข้
ำชมเนื่องจำกสถำนที่
์
ท่องเทีย่ วบำงแห่งมีวนั หยุดประจำ)
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อำหำรเย็นพร้อมเสริฟด้วยเมนู ซีฟู๊ดนึ่ง เมนูป้ิ งย่ำงประกอบไปด้วยหอย และ กุง้ เกำะเชจูขน้ึ ชื่อด้วยอำหำรทะเลสดๆ อยำกให้ทุกท่ำนได้
ลิม้ ควำมหอม หวำนของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้ำวสวยและเครื่องเคียงต่ำงๆ
จำกนัน้ พำทุกท่ำนเเข้ำพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่ำ
วันที่สี่ของการเดิ นทาง ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหิ นรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร +ร้านละลายเงิ นวอน
ศูนย์เครือ่ งสาอาง - ศูนย์โสม - ล็อตเต้ ดิ วตี้ฟรี
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลีประกอบไปด้วยข้ำวสวย ข้ำวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่ำงๆ กิมจิ (ผักดองเกำหลี) ไส้
กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอำหำรเช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้ อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงทีจ่ ำนวนจำน (ใส่กบั ข้ำว) ทีน่ ้อยกว่ำ
เท่ำนัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมำรับประทำนอำหำรสไตล์ตะวันตกกันมำกขึน้
จำกนัน้ พำทุกท่ำนชม ยงดูอมั ร็อค โขดหิ นมังกร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้ามทะเล
ยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมั ร็อคที่มลี กั ษณะคล้ำยกับหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ ห์
ทำงธรรมชำติของเกำะเจจู ซึง่ ถือกันว่ำถ้ำหำกใครไม่ได้มำเยือน ยงดูอมั ร็อค เพื่อมำดูโขดหินมังกร
ก็ถือว่ำยังมำไม่ถึงเกำะเจจู โขดหินมังกรแห่งนี้เกิดขึน้ จำกกำรกัดกร่อนของคลื่นลมทะเล ทำให้มี
รูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กำลังอ้ำปำกส่งเสียงร้องคำรำมและพยำยำมที่จะผุดขึ้นจำกท้อง
ทะเล เพื่อขึน้ สู่ทอ้ งฟ้ ำ เป็ นประติมำกรรมทีธ่ รรมชำติได้สร้ำงสรรค์มำ สถำนทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีส่ นใจของ
นักท่องเทีย่ วเกำหลีเป็ นอย่ำงมำก และยังสำมำรถเดินไปเยีย่ มชมสะพำนข้ำมทะเลยงยอนเพื่อชมวิว
ธำรลำวำทีต่ อนนี้กลำยเป็ นธำรน้ำทะเลทีม่ สี สี วยงำมแปลกตำอีกด้วย
จำกนั น้ น ำท่ ำ นชม ร้ า นสมุ น ไพร (Korea Herb) ใหม่ ล่ ำ สุ ด ของเกำหลี โดยมีก ำรจดลิข สิท ธิ ์
เรียบร้อยแล้ว เป็ นสมุ นไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนำมู) ทำงกำรแพทย์เรีย กว่ำ ผลไม้ทอง มีรส
เปรีย้ ว ดีสำหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้ำ ชำ กำแฟ น้ ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในกำรล้ำง
สำรพิษทีต่ กค้ำงหรือไขมันทีส่ ะสมอยูภ่ ำยในผนังของตับ หรือไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่ำนแข็งแรง
ขึน้ ซึง่ ยังส่งผลดีต่อสุขภำพร่ำงกำยของท่ำนเอง
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จำกนัน้ พำท่ำนเดินทำงสู่ ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสำอำงค์ท่ี
หมอศัลยกรรมเกำหลีร่วมออกแบบมำกมำย มีผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ทีเ่ หมำะกับผูท้ ม่ี ปี ั ญหำผิวหน้ำ ไม่ว่ำ
จะเป็ นสิว มีรว้ิ รอย ฝ้ ำ กระ จุดด่ำงดำใบหน้ำหมองคล้ำ อยำกผิวขำวสว่ำงใส ไร้ร้วิ รอย แต่งหน้ ำ
เบำๆโชว์ผวิ แบบสำวเกำหลี โดยไม่ต้องศัลยกรรม

อำหำรกลำงวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักชิน้ บำง ๆ ผักต่ำง ๆ เช่น กะหล่ำปลี ฟั กทองอ่อน ถัวงอก
่
แค
รอท เห็ดและวุน้ เส้นมำต้มรวมกัน โดยสำมำรถทำนได้ทงั ้ แบบแห้งและน้ ำ เครื่องเคียงต่ำง ๆ คือ ถัวงอกดอง
่
วุน้ เส้นปรุงรสสำหร่ำย กิมจิ
เสริฟพร้อมกับข้ำวสวยร้อนๆ ท่ำนจะอิม่ อร่อยกับเมนูอำหำรนี้อย่ำงแน่นอน
จำกนัน้ นำท่ำนสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐั บำลรับรองคุณภำพว่ำผลิตจำกโสม
ที่อำยุ 6 ปี ซึ่งถือว่ำเป็ นโสมที่มคี ุณภำพดีท่สี ุด ภำยในจะมีเจ้ำหน้ ำที่ให้ควำมรูเ้ กี่ยวกับโสมพร้อม
อธิบำยคุณสมบัตแิ ละผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจำกโสม ให้ท่ำนได้เลือกซือ้ โสมทีม่ คี ุณภำพดีทส่ี ดุ และรำคำถูก
กลับไปบำรุงร่ำงกำยหรือฝำกญำติผใู้ หญ่ทท่ี ่ำนรักและนับถือ
จำกนัน้ นำท่ำนช้อปปิ้ งสินค้ำปลอดภำษี ล๊อตเต้ ดิ วตี้ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ ่มี สี นิ ค้ำ
ชัน้ นำปลอดภำษีให้ท่ำนเลือกซื้อมำกมำยกว่ำ 500 ชนิด น้ ำหอม เสือ้ ผ้ำ เครื่องสำอำงค์ กระเป๋ ำ
นำฬิกำ เครื่องประดับ หลำกหลำยแบรด์ดงั อำทิเช่น 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, 3 CE, Mac, Bobbi
Brown, Chanel, Jo Malone, Perfumes ฯลฯ
จำกนัน้ พำท่ำนเดินทำงสู่ ดาวทาวน์ เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้ งสินค้ำท้องถิน่ ชื่อดัง บนเกำะเชจู อำทิ
เสือ้ ผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ ำ เครื่องสำอำงค์ เครื่องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัส
ประสบกำรณ์ชอ้ ปปิ้ งทีเ่ ร้ำใจทีส่ ุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมำไว้บนเกำะ ในสไตล์บรรยำกำศทะเล
ใต้

21:30-22.30 น. เหินฟ้ ำกลับสูป่ ระเทศไทย โดยสำยกำรบิน JEJU AIR เทีย่ วบินที่ 7C พร้อมควำมประทับใจ
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เดินทำงถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภำพ
**กรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรื อเข้ำประเทศที่ระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริ ษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริ กำรไม่วำ่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ***
ในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั ต่ำงๆ เช่น กรณี กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน กำรจรำจรติดขัด หรื อสิ่ งของสูญหำย
ตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นอยูเ่ หนือกำรควบคุมของบริ ษทั และเจ้ำหน้ำที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสี ยเวลำในกำรท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม
ผูเ้ ดินทำงไม่สำมำรถเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำย ว่ำด้วยกรณี ใดๆทั้งสิ้น ค่ำเสี ยเวลำ ค่ำเสี ยโอกำส และค่ำใช้จ่ำยที่ลูกค้ำและบริ ษทั จ่ำยไปแล้ว
***เนื่ องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครัง้ จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิ น เรื่องผูแ้ อบแฝงมาเป็ น
นักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิ ดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN
OCTOBER ทางแลนด์เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ เป็ นจานวนเงิ น (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หาก
ลูกค้าเป็ นนักท่องเที่ยวจริ งๆ เดิ นทางท่องเที่ ยวพร้อมกรุป๊ และกลับพร้อมกรุป๊ ตามโปรแกรมที่ กาหนด สามารถขอรับเงิ นประกันนี้ คืนเต็มจานวน ดังนัน้
จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นประกันกรณี ลกู ค้าไม่ผา่ นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรม
แรงงานทัง้ ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้ าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดิ นทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึน้ ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็ นผู้
ชาระเองทัง้ หมด
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดิ นทางท่องเที่ ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัวโมง
่
ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที่ ติด
ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดิ นทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดิ นทางจากทัวร์ได้ เพื่อ
ความเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

อัตราค่าบริ การ
พีเรียตเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริม
เตียง

ธันวาคม : 1-4 , 10-13

12,700

ธันวาคม : 8-11 , 9-12 ,11-14 ,14-17 , 15-18 , 16-19

13,000

ธันวาคม : 2-5 , 12-15 ,13-16 , 17-20

13,300

ธันวาคม : 18-21

13,600

ธันวาคม : 19-22

13,900

ธันวาคม : 20-23 , 21-24

14,200

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900.-
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ธันวาคม : 3-6

14,300

ธันวาคม : 22-25

14,500

ธันวาคม : 23-26

14,800

ธันวาคม : 24-27

15,100

ธันวาคม : 5-8 , 7-10

15,300

ธันวาคม : 25-28

15,400

ธันวาคม : 6-9

16,300

ธันวาคม : 4-7

17,300

ธันวาคม : 26-29 , 31-3 ม.ค. 63

17,900

ธันวาคม : 27-30

19,900

ธันวาคม : 30-2 ม.ค. 63

20,900

ธันวาคม : 28-31

21,900

ธันวาคม : 29-1 ม.ค. 63

22,900

เงื่อนไขการให้บริการกรณี สารองที่นัง่
1. รำคำโปรโมชันช
่ ำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รบั invoice
รำคำปกติชำระเงินมัดจำ*** ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วันหลังได้รบั invoice
2. ส่วนทีเ่ หลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทำง 30 วัน ในกรณีทไ่ี ม่ชำระยอดเงินส่วนทีเ่ หลือตำมเวลำทีก่ ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของ
ท่ำนถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไม่ว่ำกรณีใดๆ ให้ถอื ว่ำท่ำนสละสิทธิในกำรเดิ
นทำงกับทำงบริษทั
์
ราคานี้ รวม
ค่ำตั ๋วเครื่องบิน ตำมทีร่ ะบุในรำยกำร ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งทีม่ ี
ค่ำอำหำรทุกมือ้ ตำมทีร่ ะบุในรำยกำร / ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ ตำมรำยกำร
ค่ำทีพ่ กั ระดับมำตรฐำน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่ำน)
ค่ำรถรับ-ส่ง และนำเทีย่ วตำมรำยกำร / ค่ำน้ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระท่ำนละ 20 กก. /1ชิน้
ค่ำหัวหน้ำทัวร์ผชู้ ำนำญเส้นทำง นำท่ำนท่องเทีย่ วตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ
(ขอสงวนสิทธิหั์ วหน้ำทัวร์ไม่บนิ ขึน้ ไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
ค่ำประกันอุบตั เิ หตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) (เอกสำรขอเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ )
ราคานี้ ไม่รวม
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-

ค่ำธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิน่ 800 บำท หรือ 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริป
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำทำหนังสือเดินทำง, ค่ำโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่ำซักรีด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึงค่ำอำหำร และ เครื่องดืม่ ทีส่ งเพิ
ั ่ ม่
นอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนต้องกำรสังเพิ
่ ม่ กรุณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์แล้วจ่ำยเพิม่ เองต่ำงหำก)
ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่ำน้ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระ ทีห่ นักเกินสำยกำรบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
ค่ำวีซ่ำสำหรับพำสปอร์ต ต่ำงด้ำว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่ำงด้ำว 3) ใบสำคัญถิน่ ทีอ่ ยู่ 4)
สำเนำทะเบียนบ้ำน(ถ้ำมี) 5) สมุดบัญชีเงินฝำก(ถ้ำมี) 6) รูปถ่ำยสี 2 นิ้ว 2 รูป ผูเ้ ดินทำงเตรียมเอกสำรและดำเนินกำรยื่นวีซ่ำด้วยตนเอง
เท่ำนัน้ (สำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว เจ้ำของหนังสือเดินทำงต้องทำเรื่องแจ้งเข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่ำ)
ค่ำอำหำรทีล่ กู ค้ำรับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปลีย่ นแปลงจำกทีโ่ ปรแกรมกำหนด หำกลูกค้ำไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรที่
ทำงทัวร์จดั ให้ กรุณำเตรียมอำหำรสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมำด้วย
กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึน้ ไป ยึดมัดจำ
- ยกเลิกกำรเดินทำงไม่ถงึ 30 วัน ยึดเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
(รำคำโปรโมชันไม่
่ สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรือเปลีย่ นแปลงวันเดินทำงและผูเ้ ดินทำงได้ในทุกกรณี )
** ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรือเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทำงได้***
กรุ๊ปทีเ่ ดินทำงต้องกำรันตีมดั จำกับสำยกำรบิน หรือผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกี ำรคืนเงินมัดจำ หรือ ค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
จำนวนผูเ้ ดินทำง ขัน้ ต่ำ ผูใ้ หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้ หญ่) ขึน้ ไป โดยบริษทั จะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วันก่อนกำรเดินทำง
รำคำนี้เป็ นรำคำสำหรับนักท่องเทีย่ วชำวไทยหรือผูถ้ อื หนังสือเดินทำงไทยเท่ำนัน้ (นักท่องเทีย่ วต่ำงประเทศชำระเพิม่ ท่ำนละ
3,000 บำท)
เทีย่ วบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเทีย่ ว สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
สงวนสิทธิในกำรเปลี
ย่ นแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
์
หนังสือเดินทำง ต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพำะผูม้ จี ดุ ประสงค์เดินทำงเพื่อท่องเทีย่ ว เท่ำนัน้
(หำกหนังสือเดินทำงเหลือน้อยกว่ำ 6 เดือนทำให้ไม่สำมำรถเดินทำงได้ทำงบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ )
ทำงบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อจลำจล
ภัยธรรมชำติ หรือกรณีทท่ี ่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำทีต่ รวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ำทีก่ รมแรงงำนทัง้ จำกไทยและ
ต่ำงประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทั ฯ
ทำงบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษทั ฯไม่ครบ อำทิ ไม่เทีย่ วบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำร
บำงมือ้ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริษทั ฯได้ชำระค่ำใช้จำ่ ยให้ตวั แทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดินทำงแล้ว
ทำงบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หำกเกิดสิง่ ของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจำก ควำม
ประมำทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วรำคำพิเศษ กรณีทท่ี ่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถนำมำเลื่อนวันหรือคืนเงิน
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กำรติดต่อใดๆกับทำงบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมำย ฯลฯ ต้องทำในวันทำกำรของบริษทั ดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ
09.00 น. - 18.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทร่ี ฐั บำลประกำศในปี นนั ้ ๆ ถือว่ำเป็ นวันหยุดทำกำรของบริษทั
มัคคุเทศก์ พนักงำน ไม่มอี ำนำจในกำรให้คำสัญญำใดๆ แทนบริษทั ทัง้ สิน้ เว้นแต่มเี อกสำรลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจขอบริษทั
กำกับเท่ำนัน้
หำกท่ำนทีต่ อ้ งกำรออกตั ๋วภำยในประเทศ อำทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมทีเ่ จ้ำหน้ำทีท่ ุกครัง้ ก่อนทำกำรออกตั ๋ว เพื่อ
ป้ องกันปั ญหำเทีย่ วบินล่ำช้ำ เปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน กำรยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทำงกรณีเกิดกำรผิดพลำดจำกสำยกำรบิน
โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำซึง่ อยู่เหนือกำรควบคุมของทำงบริษทั ทำงบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบและคืนค่ำใช้จ่ำยให้ในทุกกรณี
ถ้ำลูกค้ำไม่เข้ำร้ำนค้ำช้อปปิ้ งตำมทีโ่ ปรแกรมกำหนด ทำงแลนด์ปรับเงินค่ำเข้ำร้ำนช็อปร้ำนละ 100,000 วอน หรือเป็ นเงินไทย
3,000 บำท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึน้ อยู่กบั ห้องว่ำง ณ วันเข้ำพัก และโรงแรมทีเ่ ข้ำพัก ไม่สำมำรถ
CONFIRM ให้ได้
ถ้ำลูกค้ำมีควำมประสงค์ขอแยกตัวจำกทัวร์หรือกำรท่องเทีย่ วกับคณะ ทำงแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บำท/ท่ำน
ขอสงวนสิทธิกำรตั
์ ดห้องพักสำหรับผูท้ ไ่ี ม่เดินทำง ผูร้ ว่ มเดินทำงไม่สำมำรถใช้หอ้ งพักได้
ขอสงวนสิทธิส์ ำหรับลูกค้ำทีเ่ ดินทำงท่องเทีย่ ว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่ำนัน้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ก่อนทาการจอง
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