กำหนดกำรเดิ นทำง เดือนกุมภำพันธ์ 2562

โปรแกรมเดินทาง
อุทยำนแห่งชำติ ฮลั ลำซำน - โชว์กำยกรรม - ภูเขำซองอัค - วัดซันบังโพมุนซำ - พิ พิธภัณฑ์ชำโอซุลลอค - ร้ำนน้ำมันสนเข็ม
แดง - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้ำนวัฒนธรรมซองอึบ - ชำยหำดกวำงชิ กิ - ยอดเขำซองซำนอิ ลซุลบง - พิ พิธภัณฑ์
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สัตว์น้ ำ - ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหิ นรูปหัวมังกร +สะพำนข้ำมทะเลยงยอน - ร้ำนค้ ำสมุ นไพร - ร้ำนละลำยเงิ น วอน - ศูนย์
เครือ่ งสำอำง - ศูนย์โสม - ดิ วตี้ฟรี - ดำวทำวน์เมืองเชจู

วันแรกของกำรเดิ นทำง

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ

22:00-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU AIR
(BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน F ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 โดยมีเจ้าหน้าทีจากบริษทั คอยให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวกในเรื่องของเอกสารของท่าน
ข้อแนะนา ถ้าต้องการนาของเหลวขึน้ เครื่องใส่กระเป๋ าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลติ รต่อชิ้น
(รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว ควรใส่ในถุงที่ โปร่งใสและสามารถเปิ ด-ปิ ดได้ด้วย ให้นาถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านัน้
การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุ ญาต ให้นาเข้าประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่างๆ เพราะ
หากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

วันที่สองของกำรเดิ นทำง สนำมบิ นเจจู - อุทยำนแห่งชำติ ฮลั ลำซำน - โชว์กำยกรรม - ภูเขำซองอัค - วัดซันบังโพมุนซำ พิ พิธภัณฑ์ชำโอซุลลอค
02.25-03.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ ยวบิ นที่ 7C2244 เป็ นสายการบินโลว์คอสอันดับ 1 ของ
ประเทศเกาหลีใต้ สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่น่าประทับใจ พร้อมทัง้ ภาพลักษณ์ทด่ี ี โดยมีพรีเซ็นเตอร์เป็ นดาราชื่อดังของเกาหลี สาย
การบินเจจูเป็ นสายการบินชัน้ นาทีพ่ ฒ
ั นาได้อย่างรวดเร็วทีส่ ุดในประเทศเกาหลีใต้ หลังจากการก่อตัง้ เมื่อปี 2005 ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
โดยการปรับปรุงราคาให้มคี วามยุตธิ รรมแก่ลกู ค้าตามคาเรียกร้อง และยังได้มกี ารปฏิรปู ธุรกิจทางกา บินอย่างต่อเนื่องอีกด้วย สายการบิน
เจจูได้ทาให้การท่องเทีย่ วเป็ นทีแ่ พร่ห ลายจนประสบความสาเร็จ ซึง่ ก่อนหน้านัน้ ไม่เคยนาวิธเี หล่านี้มาปฏิบตั ิ จนทาให้ประเทศเกาหลีใต้
กลายเป็ นประเทศท่องเทีย่ วได้ มีเส้นทางบินมากกว่า 67 แห่งในเมืองสาคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800 ของสายการบินเจจู ได้รบั การยอมรับ
จากทัว่ โลก ‘ในด้า นความ
ปลอดภั ย ’ ‘และสมรรถภาพ’เป็ น
เครื่องบินทีใ่ ช้มากทีส่ ุดและ
มีช่อื เสียงในต่างประเทศ

เดินทางถึงสนามบินเจจู - อุทยานแห่งชาติฮลั ลาซาน - โชว์กายกรรม - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
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09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เป็ นท่าอากาศยานทีใ่ หญ่เป็ นอันดับที่ 2 ของเกาหลีใต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน
ได้ถูกจัดอันดับจาก OAG ว่ามีไฟลท์หรือการจราจรบนท้องฟ้ าเยอะทีส่ ดุ ในโลก ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้
2 ชัวโมง
่
เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิน่ ของประเทศเกาหลี) ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก
เกำะเชจู ที่องค์การ UNESCO ให้รางวัลเกาะเชจูเป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่ งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7
WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเป็ นเกาะทีเ่ กิดใหม่จากภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว
อุทยำนแห่งชำติ ฮลั ลำซำน เป็ นภูเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ในประเทศเกาหลีใต้ ประกอบด้วยภูเขาไฟทีด่ บั ไป
นานแล้วซึง่ เป็ นต้นกาเนิดของเกาะส่วนใหญ่ในเชจู ภูเขาฮัลลาซานมีความสูง 1,950 เมตร และได้รบั
การคัดเลือกให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่มี คี วามสวยงามลาดับที่ 182 ของเกาหลี และ
จัดตัง้ เป็ นอุทยานแห่งชาติตงั ้ แต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขาฮัลลาได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นพืน้ ทีส่ งวนเขตชีว
มณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพียงอีกห้าปี ต่อมาก็ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นมรดกโลก
ทางธรรมชาติ (World Natural Heritage Site) ให้ท่านได้สมั ผัสความงามของภูเขาฮัลลาซานทีม่ หี มิ ะ
ปกคลุม สีขาวของหิมะปกคลุมอยู่นนั ้ ดูราวกับปุยเมฆ ที่ตดั กับสีน้ าเงินของท้องฟ้ า เหมาะสาหรับ
การถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็ นทีร่ ะลึก
อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอว๊ิ เป็ นเมนู อาหารเกาหลีพ้นื เมืองดัง้ เดิม จิมดักจานใหญ่น้ีประกอบไปด้วย ไก่ชน้ิ โต
วุน้ เส้นเกาหลีน้ีมลี กั ษณะเป็ นเส้นแบนใหญ่ๆทาจากมันฝรังท
่ าให้เหนียวนุ่ มเป็ นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะเสิรฟ์ พร้อมข้าวสวย
ร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉบั ๆให้เป็ นชิน้ เล็กพอดีคา รับรองต้องติดใจ
จากนัน้ พาท่านเข้าชม โชว์กำยกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดงความสามารถของ
นักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลากหลายชุด แต่ละการ
แสดงจะแตกต่างกันไป เป็ นทีต่ ่นื ตาตื่นใจของผูช้ ม มีทงั ้ แสง สี เสียง ท่านจะได้รบั ความสนุ กสนาน
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เพลิดเพลิน และหวาดเสียว ไปพร้อมๆกัน เช่น โชว์ลอดห่วง โชว์น้ีนักกายกรรมจะหมุนตัวและแสดงท่วงท่ ากายกรรมต่างๆ ด้วยห่วงที่
ห้อยอยู่กลางอากาศ โชว์กายกรรมกลางอากาศด้วยผ้า นักแสดงจะเล่นกายกรรม บิดตัวด้วยท่าทาง สง่างามขณะห้อยตัวอยู่กลางอากาศ
ด้วยผ้าเพียงผืนเดียว เป็ นต้น แต่ไฮไลท์ของโชว์น้ี คือ มอเตอร์ไซค์ผาดโผนในพื้นที่จากัด ที่เข้าไปขับสวนทางกันอยู่ในลูกโ ลก ซึง่ สนุ ก
ตื่นเต้นเร้าใจ เรียกเสียงปรบมือจากผูช้ มได้ทงั ้ ฮอล
พาท่านเดินทางสู่ ภูเขำซองอัค (SONGAK SAN) เป็ นภูเขาไฟทีส่ วยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮัลลาน
ซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดทีน่ ่จี ะไม่ได้เป็ นทรายสีข าวแต่กลับเป็ นหินสีดา น้าทะเลสีดาแปลกตา
เป็ นจุดดาน้ ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ ตรงฐานภูเขา จะมีช่องที่ทหารญี่ป่ ุนบังคับให้คนเกาหลีขุดเจาะไว้ตงั ้ แต่สมัยสงครามโลก เพื่อ
เอาไว้จ อดเรือแอบซ่ อนไว้สาหรับ ท าลายเรือ ของอเมริกา โดยท าเป็ น เรือติดระเบิด แล้วพุ่ งชนแบบพลีชีพ ก่ อน นี้ เปิ ด ให้เข้าชม แต่ มี
เหตุการณ์เคยดินถล่มลงมาเลยปิ ดไม่ให้เข้าชมอีกเลย และยังเคยเป็ นสถานทีถ่ ่ายทาเรื่อง "แดจังกึม"ตอนทีถ่ ูกเนรเทศ ละครโทรทัศน์ยอด
นิยมของเกาหลีใต้ สาหรับใครที่ช่นื ชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงต้องฟิ นกับหอยเป๋ าฮือ้ สุดขึน้ ชื่อ ที่อาชีพแฮนยอหรือนักปร ะดาน้ า
หญิงวัยชรา. งมขึน้ มาขายกันอยู่รมิ ชายฝั ง่ สด อร่อยอย่าบอกใครเชียว
จากนัน้ พาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังโพมุนซำ วัดแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่
ทะเล ระหว่างทางขึน้ ท่านจะได้ยนิ เสียงพระสวดมนต์ ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์
ใหญ่ซ่งึ เป็ นพระประธานที่มคี วามศักดิสิ์ ทธิและเป็
นที่เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาว
์
เกาหลีใต้ทน่ี บั ถือศาสนาพุทธ และรูปปั น้ เจ้าแม่กวนอิมซึง่ หันหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ ยังมีรูป
ปั ้นพระสังกัจจายน์ ซึ่งหากได้ลูบพุงก็จะร่ารวยเงินทอง ท่านจะได้พบกับวิธกี ารทาบุญของชาว
เกาหลีใต้ทแ่ี ตกต่างกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็ นอาหารสาหรับพระสงฆ์แสดง
ถึงความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทียนเพื่อเป็ นแสงสว่างแห่งชีวติ นอกจากนัน้ ทีว่ ดั แห่งนี้ท่านยังจะได้
ชื่นชมกับวิวทะเลทีส่ วยงามของแหลมมังกรทีย่ ่นื ออกสูม่ หาสมุทร
พาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์ชำโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ได้รบั ของขวัญจากธรรมชาติ
ทาให้เป็ นทีป่ ลูกชาเขียวคุณภาพสูง ทีส่ ่งผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทัวโลก
่
เป็ นสถานทีจ่ ดั
แสดงประวัตแิ ละวัฒนธรรมการชงชา อันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด
อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะสาหรับซื้อเป็ นของฝาก มีคุกกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผ่น
มาส์ก หน้ าชาเขีย ว และแชมพู เป็ น ต้น ภายในยัง มีค าเฟ่ ที่จ าหน่ ายชาเขีย วทัง้ ร้อ นและเย็น
ไอศกรีม ชาเขียว และโรลชาเขียวที่คุณไม่ควรพลาด ภายในยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึ่ง
นัก ท่ อ งเที่ย วจะได้ส ัม ผัสกับ ภาพบรรยากาศของไร่ ช าเขีย วที่ใหญ่ ท่ีสุด ในเกาหลีใต้ รวมทัง้
ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับถ้วยชา ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวทีน่ ่ี
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อาหารเย็นพร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล เป็ นอาหารทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมของชาวเกาหลี โดยการนาหมูสามชัน้ ไปย่างบนแผ่นโลหะทีถ่ ูกเผา
จนร้อน ซัมกย็อบซัลจะเสิร์ฟพร้อมกับ เครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหันบางๆ
่
พริกไทยป่ น เกลือ และน้ ามันงา
ถึงแม้ว่าซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการทีส่ ุดแสนจะธรรมดา คือไม่ได้มกี ารหมักหรือมีส่วนผสมทีห่ ลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว
นับว่าพลาดไม่ได้เลย
จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สำมของกำรเดิ นทำง

ร้ำนน้ำมันสนเข็มแดง - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้ำนวัฒนธรรมซองอึบ - ชำยหำด

กวำงชิ กิ - ยอดเขำซองซำนอิ ลซุลบง - พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้ำ

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี)
ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ทีน่ ้อย
กว่าเท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
จากนัน้ พาท่านเดินทางต่อที่ ร้ำนน้ำมันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยั
มากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน่ า ตาลใน
กระแสเลือด ป้ องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิม่ ภูมิ
ต้านทานและทาให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึง่ กาลังเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลี
เป็ นอย่างมาก และยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆทีท่ าจากสนเข็มแดงซึง่ เป็ นสินค้ายอดนิยมสาหรับคนเกาหลี
และนักท่องเทีย่ ว
จากนัน้ พาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป ดอกเรปถือเป็ นสัญ ลักษณ์ ของเกาะเชจู “ยูแช
หรือ “เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed)” มีช่ือ เรียกทางการเป็ น ภาษาอังกฤษว่ า “คาโนล่า มีด อกสี
เหลืองประกอบด้วยกลีบดอก 4 กลีบ พบบนเกาะเชจูโดยเริม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ของ
ทุกปี ทุ่งดอกเรปออกดอกบานสะพรังเหลื
่ องอร่ามเต็มเนินเขา เป็ นวิวธรรมชาติท่สี วยงามเหมาะ
สาหรับเก็บรูปความประทับใจเป็ นความทรงจา (ปริมาณของดอกเรปบานอาจขึน้ อยู่กบั ภูมอิ ากาศค่ะ)
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จากนัน้ พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้ำนวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้าน
แห่งนี้ไม่ใช่เป็ นแค่หมู่บา้ นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงั เป็ นหมู่บา้ นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ทีย่ งั มี
ชาวบ้านอาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านทีน่ ่ีคอื จะใช้ดนิ เหนียว ผสมกับมูลม้า เป็ นตัวยึด
ก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็ นโครงสร้างของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมาเทีย่ วเกาหลีใต้แล้วเคยเห็น
ไหต่างๆที่อยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็ นไหสาหรับทา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แต่สาหรับที่
เกาะนี้นนั ้ ไหทีว่ างเรียงรายกันอยู่ตามบ้านเรือนทีน่ ่จี ะเป็ นไหสาหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราส
เบอร์ร่ี ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะนาผลเบอร์ร่ปี ่ ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ าผึ้ง
และหมักไว้สามปี ก่อนทีจ่ ะนามารับประทานได้ รสชาติหวานอมเปรีย้ ว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้ใน
การรักษาคนป่ วย ปั จจุบนั นี้กลายเป็ นสินค้าทีผ่ มู้ าเยีย่ มเยือนมักจะซือ้ กลับไปรับประทาน และซือ้ เพื่อเป็ นของฝาก
อาหารกลางวัน บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก" เป็ นการนาเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนาไปผัดคลุกเคล้าพร้อมน้ าซุป
นักท่องเทีย่ วนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง และข้าวสวย
ร้อนๆ เป็ นอาหารพิเศษทีข่ อแนะนา

จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ ชำยหำดกวำงชิ กิ (Gwangchigi Beach) เป็ นชายหาดที่สวยที่สุด
แห่งหนึ่งบนเกาะเชจู ชายหาดนี้มที ศั นียภาพเป็ นเอกลักษณ์มวี วิ พืน้ หลังเป็ นปากปล่องภูเขาไฟซอง
ซานอิลจูบงซึง่ เป็ นไฮไลท์ของเกาะเชจู ทุกท่านจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติทย่ี งั คงความ
อุดมสมบูรณ์และรับลมทะเลเย็นๆ และ ทีส่ าคัญยังเป็ นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่ง
บนเกาะเชจู
จากนัน้ นาท่านชม ยอดเขำซองซำนอิ ลจูบง (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็ นภูเขาไฟทีด่ บั
แล้ว ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลกั ษณะเหมือนมงกุฎ เป็ นสถานที่ โด่งดังที่ผู้คนมาขอพรและชมพระ
อาทิตย์ขน้ึ เป็ นหนึ่งใน 10 สถานทีส่ วยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรา
ยังสามารถดื่มด่ากับ
ท้องฟ้ าและน้ าทะเลสีคราม ทิวทัศน์ท่ีสวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็ นสถานทีท่ น่ี ักท่องเทีย่ ว
จากทัวทุ
่ กมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของ
โลก ท่านสามารถเดินขึน้ ไปยังปากปล่องภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชม
วิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยากาศที่
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แตกต่างกัน เมื่อขึน้ ไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมั ผัสกับอากาศบริสทุ ธิ ์ และทัศนียภาพทีส่ วยงามอย่างแน่นอน
จากนัน้ พาท่านเข้าชม AQUA PLANET พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้ำ หรือ Aquarium ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเอเชีย เป็ นสถานทีอ่ กี แห่งหนึ่งทีไ่ ม่ควรพลาด
เมื่อได้มาเยือนเกาะเชจู เพราะที่น่ีเป็ นทัง้ ศูนย์กลางการเรียนรู้ทางทะเล ความรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติและสิง่ มีชีวติ ใต้ทะเลที่จดั แสดงได้
น่าสนใจ และสวยงาม มีตูป้ ลาจานวนมากตัง้ แต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มหึมาอลังการ ชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใต้ทอ้ งทะเล นอกจากนี้มี
ฉลามวาฬเป็ นไฮไลท์ โชว์การให้อาหารปลาฉลามสุดระทึก ดินแดนแห่งนกเพนกวิน ชมการให้อาหารนกเพนกวินตัวน้อย ทีต่ ่างกรูกนั มา
รับอาหารอย่างคึกคัก และปลากระเบนว่ายข้ามหัวไปมาทาให้คุณและครอบครัวหลงรักท้องทะเลโดยไม่รตู้ วั
อาหารเย็นพร้อมเสริฟด้วยเมนู ซีฟู๊ดนึ่ง เมนูป้ิ งย่างประกอบไปด้วยหอย และ กุง้ เกาะเชจูขน้ึ ชื่อด้วยอาหารทะเลสดๆ อยากให้ทุกท่านได้
ลิม้ ความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ
จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของกำรเดิ นทำง ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหิ นรูปหัวมังกร+สะพำนข้ำมทะเลยงยอน - ร้ำนค้ำสมุนไพร - ร้ำนละลำยเงิ น
วอน - ศูนย์เครือ่ งสำอำง - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิ วตี้ฟรี - ดำวทำวน์เมืองเชจู – สนำมบิ นเจจู – สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุ งรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้
กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้ อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ทีน่ ้อยกว่า
เท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
จากนัน้ พาทุกท่านชม ยงดูอมั ร็อค โขดหิ นมังกร (YONGDUAM ROCK) และ สะพำนข้ำมทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยง
ดูอมั ร็อคทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์เสน่หท์ างธรรมชาติของเกาะเจจู ซึง่ ถือกันว่า
ถ้าหากใครไม่ได้มาเยือน ยงดูอมั ร็อค เพื่อมาดูโขดหินมังกร ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงเกาะเจจู โขดหิน
มังกรแห่งนี้เกิดขึน้ จากการกัดกร่อนของคลื่นลมทะเล ทาให้มรี ปู ทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กาลัง
อ้าปากส่งเสียงร้องคารามและพยายามทีจ่ ะผุดขึน้ จากท้องทะเล เพื่อขึน้ สู่ทอ้ งฟ้ า เป็ นประติมากรรม
ทีธ่ รรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีส่ นใจของนักท่องเทีย่ วเกาหลีเป็ นอย่างมาก และยัง
สามารถเดินไปเยีย่ มชมสะพานข้ามทะเลยงยอนเพื่อชมวิวธารลาวาทีต่ อนนี้กลายเป็ นธารน้าทะเลที่
มีสสี วยงามแปลกตาอีกด้วย
จากนัน้ น าท่ านชม ร้ำนสมุ น ไพร (K0REA HERB) ใหม่ ล่ าสุด ของเกาหลี โดยมีการจดลิข สิท ธิ ์
เรียบร้อยแล้ว เป็ นสมุ นไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรีย กว่า ผลไม้ทอง มีรส
เปรีย้ ว ดีสาหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้าง
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สารพิษทีต่ กค้างหรือไขมันทีส่ ะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ ซึง่ ยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของ
ท่านเอง ร้านละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที่น่ีมขี นมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็คส้ม ส้ม
อบแห้ง ส้มเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน ลูกบอลซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้ า และยัง
มีชุดเครื่องนอนอันดับ1ของเกาหลี (SESA LIVING) ทีน่ ุ่ม น่าสัมผัส พร้อมกับการกันไรฝุ่ นได้ดเี ยีย่ ม ของฝากของทีร่ ะลึกมีให้ท่านได้เลือก
ซือ้ มากมาย พร้อมทัง้ มีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครือ่ งสำอำงค์ (COSMETIC SHOP)
ประเภทเวชสาอางค์ทห่ี มอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีเ่ หมาะกับผูท้ ม่ี ปี ั ญหาผิวหน้า ไม่ว่ าจะเป็ นสิว มีรว้ิ
รอย ฝ้ า กระ จุดด่างดาใบหน้าหมองคล้า อยากผิวขาวสว่างใส ไร้รว้ิ รอย แต่งหน้าเบาๆโชว์ผวิ แบบสาวเกาหลี โดยไม่ตอ้ งศัลยกรรม

อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักชิน้ บาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหล่าปลี ฟั กทองอ่อน ถัวงอก
่
แค
รอท เห็ดและวุน้ เส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทงั ้ แบบแห้งและน้ า เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถัวงอกดอง
่
วุน้ เส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ
เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิม่ อร่อยกับเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน
จากนัน้ นาท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐั บาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสม
ทีอ่ ายุ 6 ปี ซึง่ ถือว่าเป็ นโสมทีม่ คี ุณภาพดีทส่ี ดุ ภายในจะมีเจ้าหน้าทีใ่ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับโสมพร้อม

อธิบายคุณสมบัตแิ ละผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซือ้ โสมทีม่ คี ุณภาพดีทส่ี ดุ และราคาถูก
กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ทท่ี ่านรักและนับถือ
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ล๊อตเต้ ดิ วตี้ ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่น่ีมสี นิ ค้าชัน้ นาปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื้อ
มากมายกว่า 500 ชนิด น้ าหอม เสือ้ ผ้า เครื่องสาอางค์ กระเป๋ า นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลาย
แบรด์ดงั อาทิเช่น 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, Perfuฯลฯ
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ดำวทำวน์ เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าท้องถิ่น ชื่อดัง บนเกาะเชจู อาทิ
เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่องสาอางค์ เครื่องประดับ ABC Mart, LES MORE, Folder, Fila, NEW
BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, ART BOX, Evisu, Lacost, Skechers, ETUDE, SKINFOOD,
8

INNISFREE, Fashion, Cosmetic สัมผัสประสบการณ์ชอ้ ปปิ้ งที่เร้าใจทีส่ ุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศ
เกาะเชจู พร้อมร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านคาเฟ่ มากมาย

21:30-22.30 น. เหินฟ้ ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบิ นที่ 7C2243 พร้อมความประทับใจ
01.00-02.00 น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
**กรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุง เทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษัท ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้นและขอสงวนสิทธิท์ ่ีจะไม่คืน ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น ซึ่งอยู่น อกเหนื อความรับ ผิดชอบของ
บริษทั *** ในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสายการบิน อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรือ
สิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ ่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษทั และเจ้าหน้าที่ ทีจ่ ะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการท่องเทีย่ วที่
ระบุในโปรแกรม ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่าด้ วยกรณีใดๆทัง้ สิน้ ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าและ
บริษทั จ่ายไปแล้ว

***เนื่ องจำกทำงแลนด์เกำหลี ได้ รบั แจ้งเตื อนหลำยครัง้ จำกกองตรวจคนเข้ ำเมื องประเทศเกำหลี ใต้ และจำกสำยกำรบิ น เรื่องผู้แ อบแฝงมำเป็ น
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว แต่ ไ ปด้ ว ยวัต ถุป ระสงค์อื่ น เช่ น ไปท ำงำน แรงงำนผิ ด กฎหมำย ดังนั ้น ตัง้ แต่ ว นั ที่ 1 มี น ำคม 2561 โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN
FEBUARY ทำงแลนด์เกำหลี จำเป็ นต้องเก็บค่ำประกันเพื่ อให้ ลูกค้ำไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่ ำนั น้ เป็ นจำนวนเงิ น (10,000 บำท หรือ 300,000 วอน) หำก
ลูกค้ำเป็ นนักท่องเที่ ยวจริ งๆ เดิ นทำงท่ องเที่ ยวพร้อมกรุป๊ และกลับพร้อมกรุป๊ ตำมโปรแกรมที่ กำหนด สำมำรถขอรับเงิ นประกันนี้ คืนเต็มจำนวน ดังนัน้
จึงใคร่ขอควำมร่วมมือจำกลูกค้ำปฏิ บตั ิ ตำมเงื่อนไขดังกล่ำว (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นประกันกรณี ลูกค้ำไม่ผ่ำนกองตรวจคนเข้ำเมือง หรือ กรมแรงงำน
ทัง้ ที่ประเทศไทยและประเทศเกำหลีใต้)***
หำกท่ำนถูกเจ้ำหน้ ำที่ ตม.เกำหลี กักตัวไม่ให้เดิ นทำงเข้ำประเทศ ค่ำใช้จ่ำยที่ เกิ ดขึ้นในระหว่ำงถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย
ผูช้ ำระเองทัง้ หมด

ลูกค้ำจะต้องเป็ น

หมำยเหตุ : ขอแจ้งให้ทรำบว่ำ ทำงคณะทัวร์จะออกเดิ นทำงท่ องเที่ ยวหลังเวลำเครื่องลงประมำณ 1 ชัวโมง
่
ทำงทัวร์ไม่มีนโยบำยให้คณะรอ ท่ ำนที่ ติด
ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง หำกสำมำรถผ่ำนเข้ำเมืองได้จะต้องเดิ นทำงไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเดิ นทำงจำกทัวร์ได้ เพื่อ
ควำมเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ ยวอย่ำงเต็มเวลำ ขออภัยในควำมไม่สะดวก
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อัตรำค่ำบริ กำร
พีเรียตเดิ นทำง

ผูใ้ หญ่/
เด็กไม่เสริมเตียง
รำคำ
รำคำปกติ
โปรโมชัน่

กุมพันธ์ : 29 -3 มี.ค.

12,500

9,000

กุมพันธ์ : 23-26, 24-27, 25-28

12,800

9,300

กุมพันธ์ : 2-5, 3-6, 4-7, 10-13, 11-14, 16-19, 17-20, 18-21, 26-29, 27-1
มี.ค., 28-2 มี.ค.

13,100

9,600

กุมพันธ์ : 1-4, 5-8, 9-12, 12-15, 15-18, 19-22, 22-25

13,400

9,900

กุมพันธ์ : 8-11, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24

13,700

10,200

กุมพันธ์ : 6-9

17,400

13,900

กุมพันธ์ : 7-10

19,400

15,900

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900.-

***รำคำโปรโมชัน่ มีจำนวนจำกัด(รำคำยึดตำมหน้ ำเว็บไซต์)
เงื่อนไขการให้ บริการกรณีสารองที่นั่ง
1. ราคาโปรโมชัน่ ชาระเงินเต็มจานวน 1 วันหลังได้รับ invoice
ราคาปกติชาระเงินมัดจา*** ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice
2. ส่วนที่เหลือชาระเต็มจานวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณี ที่ไม่ชาระยอดเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิ เสธการจ่ายเงินไม่
ว่ากรณี ใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ในการเดินทางกับทางบริ ษทั
ราคานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พกั ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ชิ้น
ค่าหัวหน้าทัวร์ ผชู ้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิ ทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ ปทัวร์ )
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (เอกสารขอเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
ราคานีไ้ ม่ รวม
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-

ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น 800 บาท หรื อ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริ ป
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดิ นทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้อง, รวมถึ งค่าอาหาร และ เครื่ องดื่มที่ สงั่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (หากท่าน
ต้องการสัง่ เพิม่ กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณี ออกใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.)
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ต ต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคื อ 1) พาสปอร์ ต 2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3) ใบสาคัญถิ่ นที่อยู่ 4) สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)
สมุดบัญชี เงินฝาก(ถ้ามี) 6) รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป ผูเ้ ดินทางเตรี ยมเอกสารและดาเนิ นการยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น (สาหรับหนังสื อเดิ นทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อ
เดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนื อหรื อเปลี่ ยนแปลงจากที่โปรแกรมกาหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์ จดั ให้ กรุ ณาเตรี ยม
อาหารสาเร็ จรู ปส่วนตัวสารองมาด้วย
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดมัดจา
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด
(ราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผูเ้ ดินทางได้ในทุกกรณี )
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรื อเปลี่ยนชื่ อผูเ้ ดินทางได้***
กรุ๊ ปที่เดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ท้ งั หมด
หมายเหตุ
จานวนผูเ้ ดินทาง ขั้นต่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) ขึ้นไป โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง
ราคานี้ เป็ นราคาสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรื อผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยวต่างประเทศชาระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท)
เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว เท่านั้น (หากหนังสื อเดินทางเหลือน้อย
กว่า 6 เดือนทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น)
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรื อกรณี ที่ท่าน
ถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงิน
การติดต่อใดๆกับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมาย ฯลฯ ต้องทาในวันทาการของบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆ ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของบริ ษทั
มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั ทั้งสิ้ น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจขอบริ ษทั กากับเท่านั้น
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ ภายในประเทศ อาทิ เช่ นเครื่ องบิน รถไฟ กรุ ณาสอบถามที่ เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้า
เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิ กไฟล์ทบิน เปลี่ ยนแปลงวันเดิ นทางกรณี เกิ ดการผิดพลาดจากสายการบิ น โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่ งอยูเ่ หนื อการควบคุม
ของทางบริ ษทั ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี
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ถ้ าลูกค้าไม่ เข้ าร้ านค้าช้ อปปิ้ งตามทีโ่ ปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้ าร้ านช็อปร้ านละ 3,000 บาท
ห้ องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึน้ อยู่กบั ห้ องว่ าง ณ วันเข้ าพัก และโรงแรมที่เข้ าพัก ไม่ สามารถ CONFIRM ให้ ได้
ถ้ าลูกค้ามีความประสงค์ ขอแยกตัวจากทัวร์ หรื อการท่ องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่ าน
ขอสงวนสิทธิ์การตัดห้ องพักสาหรับผู้ที่ไม่ เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่ สามารถใช้ ห้องพักได้
ขอสงวนสิทธิ์สาหรับลูกค้ าที่เดินทางท่ องเที่ยว และไปกลับพร้ อมกรุ๊ปเท่ านั้น
เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไข ข้ อตกลงต่ างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้วทั้งหมด

กรุณำอ่ำนเงื่อนไขกำรจองทัวร์ตำมที่ระบุในรำยกำรข้ำงต้น
หำกมีข้อสงสัยกรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ ำที่ก่อนทำกำรจอง
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