กําหนดการเดินทาง เดือนมกราคม

โปรแกรมเดินทาง
อุทยานแห่งชาติฮลั ลาซาน - พิพธิ ภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังโพมุนซา –
ร้านนํ*ามันสนเข็มแดง - ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย - หมูบ่ า้ นวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดกวางชิกิ ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - พิพธิ ภัณฑ์แฮนยอ -ทุง่ ดอกยูเช หรือ ทุง่ ดอกเรป - ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครือ5 งสําอาง - ศูนย์โสม - ลอตเต้ดวิ ตีฟ* รี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

วันแรกของการเดิ นทาง

พบกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ( C) - ออกเดิ นทางจากสนามบิ นสุวรรณภูมิโดยสายการบิ นเจจูแอร์

22:00-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที5 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ บริเวณชัน* 4 ชัน* ผู้โดยสารขาออก เคาน์ เตอร์สายการบิน JEJU AIR
(BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน F ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 3 โดยมีเจ้าหน้าทีจ5 ากบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวก ในเรือ5 งของเอกสารของท่าน
ข้อแนะนํา ถ้าต้องการนําของเหลวขึนเครื องใส่ กระเป๋ าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณั ฑ์ และมีปริ มาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน
(รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว ควรใส่ ในถุงทีโปร่ งใสและสามารถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นาํ ถุงขึนไปเพียงใบเดียวเท่านัน การนํา
ผลิตภัณฑ์ของสดทีทําจากสัตว์ไม่วา่ เนือหมู เนือวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นาํ เข้าประเทศเพือป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากร
ตรวจพบจะต้องเสี ยค่าปรับ

วันทีสองของการเดินทาง อุทยานแห่ งชาติฮัลลาซาน - พิพธิ ภัณฑ์ ชาโอซุลลอค - สวนส้ มไร้ เมล็ด -ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา
02.35-03.25 น. ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เทีย5 วบินที5 7C เป็ นสายการบินโลว์คอสอันดับ1 ของประเทศ
เกาหลีใต้ สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่นา่ ประทับใจ พร้อมทังภาพลั
*
กษณ์ทด5ี ี โดยมีพรีเซ็นเตอร์เป็นดาราชือ5 ดังของเกาหลี สายการบินเจจู
เป็ นสายการบินชัน* นําทีพ5 ฒ
ั นาได้อย่างรวดเร็วทีส5 ดุ ในประเทศเกาหลีใต้ หลังจากการก่อตัง* เมื5อปี 2005 ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยการ
ปรับปรุงราคาให้มคี วามยุตธิ รรมแก่ลกู ค้าตามคําเรียกร้อง และยังได้มกี ารปฏิรปู ธุรกิจทางกา บินอย่างต่อเนื5องอีกด้วย สายการบินเจจูได้ทาํ ให้
การท่องเทีย5 วเป็ นทีแ5 พร่หลายจนประสบความสําเร็จ ซึง5 ก่อนหน้านัน* ไม่เคยนําวิธเี หล่านี*มาปฏิบตั ิ จนทําให้ประเทศเกาหลีใต้กลายเป็ นประเทศ
ท่องเทีย5 วได้ มีเส้นทางบินมากกว่า 67 แห่งในเมืองสําคัญ ๆ เครือ5 งบิน B737-800ของสายการบินเจจู ไดรับการยอมรับจากทัวโลก
5
‘ในด้าน
ความ ปลอดภัย’และ‘สมรรถภาพ’เป็ นเครือ5 งบินทีใ5 ช้มากทีส5 ดุ และมีช5อื เสียงในต่างประเทศ

09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เป็ นท่าอากาศยานทีใ5 หญ่เป็ นอันดับที5 2 ของเกาหลีใต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน ได้
ถูกจัดอันดับจาก OAG ว่ามีไฟลท์หรือการจราจรบนท้องฟ้ าเยอะที5สุดในโลก ก่อตัง* เมื5อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ*น 2
ชัวโมง
5 เพือ5 ให้ตรงกับเวลาท้องถิน5 ของประเทศเกาหลี) ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ที5

องค์การ UNESCO ให้รางวัลเกาะเชจูเป็ น 1 ใน 7 สิง5 มหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF
NATURE) เพราะเกาะเชจูเป็ นเกาะทีเ5 กิดใหม่จากภูเขาไฟทีด5 บั แล้ว
พาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติ ฮลั ลาซาน (HALLASAN NATIONAL PARK) เป็ นภูเขาที5สูง
ทีส5 ุดในประเทศเกาหลีใต้ ประกอบด้วยภูเขาไฟที5ดบั ไปนานแล้วซึ5งเป็ นต้นกําเนิดของเกาะส่วนใหญ่
ในเชจู ภูเขาฮัลลาซานมีความสูง a,cde เมตร และได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นสถานที5ท่องเที5ยวทาง
ธรรมชาติท5ีมคี วามสวยงามลําดับที5 afg ของเกาหลี และจัดตัง* เป็ นอุ ทยานแห่งชาติตงั * แต่ปี ค.ศ.
ache ภู เ ขาฮัล ลาได้ ร ับ การขึ*น ทะเบี ย นเป็ นพื* น ที5 ส งวนเขตชี ว มณฑล (UNESCO Biosphere
Reserve) และเพียงอีกห้าปี ต่อมาก็ได้รบั การแต่ งตัง* เป็ น มรดกโลกทางธรรมชาติ (World Natural
Heritage Site) ให้ท่านได้สมั ผัสความงามของภูเขาฮัลลาซานทีม5 หี มิ ะปกคลุม สีขาวของหิมะปกคลุม
อยูน่ นั * ดูราวกับปุยเมฆ ทีต5 ดั กับสีน*ําเงินของท้องฟ้ า เหมาะสําหรับการถ่ายรูปเพือ5 เก็บไว้เป็ นทีร5 ะลึก
อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอวxิ เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพน*ื เมืองดัง* เดิม จิมดัก
จานใหญ่น*ีประกอบไปด้วย ไก่ชน*ิ โต วุน้ เส้นเกาหลีน*ีมลี กั ษณะเป็ นเส้นแบนใหญ่ๆทําจากมันฝรังทํ
5 าให้เหนียวนุ่มเป็ นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับ
ซอสสูตรเฉพาะเสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉบั ๆให้เป็ นชิน* เล็กพอดีคาํ รับรองต้องติดใจ
พาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนทีไ5 ด้รบั ของขวัญจากธรรมชาติ ทําให้
เป็ นทีป5 ลูกชาเขียวคุณภาพสูง ทีส5 ง่ ผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทัวโลก
5
เป็ นสถานทีจ5 ดั แสดง
ประวัตแิ ละวัฒนธรรมการชงชา อันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเช่น
ชาเขียวคุณภาพเยีย5 มเหมาะสําหรับซือ* เป็ นของฝาก มีคุกกีช* าเขียว ซุปชาเขียว แผ่นมาส์กหน้าชา
เขียว และแชมพู เป็ นต้น ภายในยังมีคาเฟ่ ทจ5ี าํ หน่ายชาเขียว ทัง* ร้อนและเย็น ไอศกรีม ชาเขียว และ
โรลชาเขียวทีค5 ุณไม่ควรพลาด ภายในยังประกอบ
ไปด้วย หอชมวิวซึง5 นักท่องเทีย5 วจะ
ได้สมั ผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวทีใ5 หญ่ทส5ี ดุ
ในเกาหลีใต้รวมทัง* ถ่ายภาพทีร5 ะลึกกับถ้วย
ชา ซึง5 เป็ นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวทีน5 5ี
จากนั น* พาท่ า นสู่ สวนส้ ม ไร้ เมล็ด (ORANGE FARM) ความมหัศ จรรย์ท5ีธ รรมชาติส ร้า งสรรค์
เกาะเชจู เป็ นที5เดีย วในเกาหลีท5ีส ามารถปลู ก ส้ม ได้ดีแ ละอร่อ ยที5สุ ด ในประเทศ ส้ม บนเกาะเจจู
มี รู ป ร่ า งแปลกตาที5 ม ี ช5ื อ ว่ า ฮัล ลาบง เหตุ ผ ลที5 เรีย กชื5 อ ส้ ม นี* ว่ า ฮัล ลาบง เพราะปลู ก กัน มาก
ที5ภูเขาฮัลลาซานซึ5งเป็ นเขตที5อบอุ่นที5สุดของเกาหลี ฮัลลาบงเป็ นส้มที5เปลือกหนา มีรสหวานอร่อย
ทําให้ได้รบั ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีและเป็ นสินค้าส่งออกต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี*
สวนส้มยังเป็ นสถานทีถ5 ่ายทําซีรส5ี เ์ กาหลีช5อื ดังหลายเรือ5 ง อาทิเช่น MY GIRL (รักหมดใจยัยกะล่อน)

พ าท่ าน เดิ น ท างสู่ ภู เข าซ อ งอั ค

(SONGAK SAN) เป็ นภูเขาไฟทีสวยงามอีก# ลูกบนเกาะเช

จู สามารถชมวิวท้ องทะเล ภูเขาไฟฮัล

ลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริ ม

ทะเล ชายหาดที นี จะไม่ได้ เป็ นทรายสี

ขาวแต่กลับเป็ นหินสีดํา นํ 0าทะเลสีดําแปลกตา เป็ นจุดดํานํ 0า

ยอดนิยมของกลุม่ แฮนยอ ตรงฐานภูเขา จะมีช่องทีทหารญีปุ่ นบังคับให้ คนเกาหลีขดุ เจาะไว้ ตงแต่
ั 0 สมัยสงครามโลก เพือเอาไว้ จอดเรื อแอบซ่อนไว้
สําหรับทําลายเรื อของอเมริ กา โดยทําเป็ นเรื อติดระเบิดแล้ วพุง่ ชนแบบพลีชีพ ก่อนนี 0เปิ ดให้ เข้ าชม แต่มีเหตุการณ์เคยดินถล่มลงมาเลยปิ ดไม่ให้ เข้ า
ชมอีกเลย และยังเคยเป็ นสถานทีถ่ายทําเรื อง "แดจังกึม"ตอนทีถูกเนรเทศ ละครโทรทัศน์ ยอดนิยมของเกาหลีใต้ สําหรับใครทีชืนชอบการทาน
อาหารทะเลสดๆ คงต้ องฟิ นกับหอยเป๋ าฮื 0อสุดขึ 0นชือ

ทีอาชีพแฮนยอหรื อนักประดานํ 0าหญิงวัยชรา งมขึ 0นมาขายกันอยูร่ ิ มชายฝั ง สด อร่อยอย่า

บอกใครเชียวชรา งมขึ 0นมาขายกันอยูร่ ิ มชายฝัง สด อร่อยอย่าบอกใครเชียว
จากนัน* พาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA
TEMPLE) วัดแห่งนี*ตงั * อยูบ่ นเขาซันบังหันหน้าออกสูท่ ะเล ระหว่างทางขึน* ท่านจะได้ยนิ เสียงพระ
สวดมนต์ ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซง5ึ เป็ นพระ ประธานทีม5 คี วามศักดิ ~สิทธิ ~
และเป็ นทีเ5 ลื5อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใต้ทน5ี บั ถือศาสนาพุทธ และรูปปั น* เจ้า
แม่กวนอิมซึง5 หันหน้าออกสูท่ ะเล นอกจากนัน* ยังมีรปู ปั น* พระสังกัจจายน์ ซึง5 หากได้ลบู พุงก็จะ
รํ5ารวยเงินทอง ท่านจะได้พบกับวิถกี ารทําบุญของชาวเกาหลีใต้ทแ5ี ตกต่างกับวัฒนธรรมไทย โดย
นิยมถวายข้าวสารเพือ5 เป็ นอาหารสําหรับพระสงฆ์เพือ5 ความอุดมสมบูรณ์
ถวายเทียนเพือ5 เป็ น
แสงสว่าแห่งชีวติ นอกจากนัน* ทีว5 ดั แห่งนี*ทา่ นยังจะได้ช5นื ชมกับวิวทะเลทีส5 วยงามของแหลมมังกรที5
ยืน5 ออกมาสูม่ หาสมุทร
อาหารเย็นพร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล เป็ นอาหารทีเ5 ป็ นทีน5 ิยมของชาวเกาหลี โดยการนํ าหมูสามชัน* ไปย่างบนแผ่นโลหะที5ถูกเผาจน
ร้อน ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟ์ พร้อมกับเครื5องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหันบางๆ
5
พริกไทยป่ น เกลือ และนํ* ามันงา ถึงแม้ว่า
ซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการที5สุดแสนจะธรรมดา คือไม่ได้มกี ารหมักหรือมีสว่ นผสมทีห5 ลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว นับว่าพลาด
ไม่ได้เลย
จากนัน* พาทุกท่านเเข้าพักที5 Sea & Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีสามของการเดินทาง ร้ านนํ-ามันสนเข็มแดง - ดอกทงแบค –หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ –ชายหาดกวางชิกิ - ยอดเขาซองซาน อิลจูบง –
พิพธิ ภัณฑ์ แฮนยอ -ทุ่งดอกยูเช หรื อ ทุ่งดอกเรป
รับประทานอาหารเช้าที5โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีป ระกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุ ป ผัก ปรุงรสต่ างๆ กิมจิ (ผัก ดองเกาหลี)
ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ* อื5นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที5จํานวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ที5น้อยกว่า
เท่านัน* แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน*
จากนัน* พาท่านเดินทางต่อที5 ร้านค้ าสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติผ่านผลงานการวิจยั
มากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและนํ* าตาลในกระแส
เลือด ป้ องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื5อเพิม5 ภูมติ ้านทานและ
ทําให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึง5 กําลังเป็ นสิง5 ทีไ5 ด้รบั ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก

พาทุ ก ท่ า นเดิ น ทางชม ดอกทงแบค หรื อ ดอกคามิ ลเลี ย ดอกคามิ ล เลี ย " (Camellia)
คือ ดอกไม้ทส5ี อ5ื ได้ถงึ อุดมคติ หรือ ความรักในอุดมคติ และสุดท้ายคือความถ่อมตน เป็ นดอกไม้ท5ี
มีรปู ร่างคล้ายดอกกุหลาบขนาดใหญ่ แต่ทว่ากลีบเป็ นมันลื5นของมัน จึงทําให้คาร์มเี ลีย มีความโดด
เด่นเฉพาะตัว บนเกาะเชจูสดี อกคามิลเลียจะออกชมพูอ่อนและเข้มตัดกับใบสีเขียวเข้มมองแล้ว
เพลิน ตา (ดอกคามิลเลียจะบานใหญเต็ม ที5สวยงามในเดือนธัน วาคม - มกราคม ทัง* นี* ข*นึ อยู่ก บั
สภาพอากาศ ณ วันเดินทาง)

จากนัน* พาท่านเยีย5 มชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึ บ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บา้ น
แห่งนี*ไม่ใช่เป็ นแค่หมูบ่ า้ นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงั เป็ นหมูบ่ า้ นโบราณอายุมากกว่า ‚ee ปี ทีย5 งั มี
ชาวบ้านอาศัยอยูจ่ ริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านทีน5 5ีคอื จะใช้ดนิ เหนียว ผสมกับมูลม้า เป็ นตัวยึด
ก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็ นโครงสร้างของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมาเทีย5 วเกาหลีใต้แล้วเคยเห็น
ไหต่างๆที5อยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็ นไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แต่สาํ หรับที5
เกาะนี*นนั * ไหทีว5 างเรียงรายกันอยูต่ ามบ้านเรือนทีน5 5ีจะเป็ นไหสําหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราส
เบอร์ร5ี ที5จะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี* โดยชาวบ้านจะนํ าผลเบอร์รป5ี ่ ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกับนํ* าผึ*ง
และหมักไว้สามปี ก่อนที5จะนํ ามารับประทานได้ รสชาติหวานอมเปรีย* ว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้
ในการรักษาคนป่ วย ปั จจุบนั นี*กลายเป็ นสินค้าทีผ5 มู้ าเยีย5 มเยือนมักจะซือ* กลับไปรับประทาน และซือ* เพือ5 เป็ นของฝาก
อาหารกลางวัน บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก" เป็ น การนํ าเนื* อหมูหมักกับเครื5องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนํ าไปผัดคลุกเคล้าพร้อมนํ* าซุ ป
นักท่องเทีย5 วนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย เมือ5 สุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื5องเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ
เป็ นอาหารพิเศษทีข5 อแนะนํา
จากนัน* พาทุกท่านเดินทางสู่ ชายหาดกวางชิ กิ (Gwangchigi Beach) เป็ นชายหาดที5สวยที5สุด
แห่งหนึ5งบนเกาะเชจู ชายหาดนี*มที ศั นียภาพเป็ นเอกลักษณ์ มวี วิ พื*นหลังเป็ นปากปล่องภูเขาไฟ
ซองซานอิลจูบงซึ5งเป็ นไฮไลท์ของเกาะเชจู ทุกท่านจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติท5ยี งั คง
ความอุดมสมบูรณ์ และรับลมทะเลเย็นๆ และ ที5สําคัญยังเป็ นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที5สวยที5สุด
แห่งหนึ5งบนเกาะเชจู

จากนัน* นําท่านชม ยอดเขาซองซานอิ ลจูบง (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็ นภูเขาไฟทีด5 บั
แล้ ปากปล่องภูเขาไฟที5มลี กั ษณะเหมือนมงกุฎ เป็ นสถานที5โด่งดังที5ผู้คนมาขอพรและชมพระ
อาทิตย์ขน*ึ เป็ นหนึ5งใน 10 สถานทีส5 วยงามในเกาะเชจู และในจุดนี*เรายังสามารถดื5มดํ5ากับท้องฟ้ า
และนํ*าทะเลสีคราม ทิวทัศน์ทส5ี วยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็ นสถานทีท5 น5ี กั ท่องเทีย5 วจากทัว5
ทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิง5 มหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก
ท่านสามารถเดินขึน* ไปยังปากปล่องภูเขาไฟทีด5 บั แล้ว ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิว
และถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที5ท่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์ และบรรยากาศที5
แตกต่างกัน เมือ5 ขึน* ไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมั ผัสกับอากาศบริสทุ ธิ ~ และ
ทัศนียภาพทีส5 วยงามอย่างแน่นอน
จากนัน* พาทุกท่านเดินทางสู่ Haenyeo Museum (พิ พิธภัณฑ์แฮนยอ) แฮนยอ คือนักดํานํ* าทีล5 ง
ไปเก็บอาหารทะเลบริเวณรอบๆชายฝั ง5 ของเกาะเชจูดว้ ยวิธกี ารตามแบบฉบับดัง* เดิมของเกาหลี
บางคนก็ยกให้แฮนยอเป็ นนางเงือกแห่งท้องทะเลซึง5 ได้รบั ความสนใจอย่างมาก ภายในพิพธิ ภัณฑ์
ทุกท่านจะได้พบภาพถ่ายแฮนยอที5สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของผูห้ ญิงบนเกาะเชจู โดย
รูป แบบการจัดแสดง เป็ น อาคารและวัต ถุ บ อกเล่า เรื5องราว วิถีชีวติ ความเป็ น อยู่ ซึ5งข้าวของ
เครื5องใช้ทน5ี ํามาแสดงส่วนใหญ่จะเป็ นของใช้ทเ5ี จ้าของบ้านได้ใช้งานจริง อาทิ เช่นการแต่งกาย ใน
สมัยก่อนชุดแต่งกายของแฮนยอจะเป็ นชุดหลวมๆที5ดูสบายตา และที5สําคัญ คือมีกฎห้ามไม่ให้
ผูช้ ายจ้องมองพวกเธอ แต่การแต่งกายของแฮนยอยุคปั จจุบนั จะมีชุดที5รดั รูปเต็มตัวคล้ายกับนัก
ประดานํ* าสีดําโดยมีอุป กรณ์ คือ แว่น กัน นํ* า เคียว ถุ งตาข่ายและหินตะกัวร้
5 อยเพื5อถ่วงนํ* าหนัก
ไฮไลท์ของแฮนยอคือจุดทีด5 ําลงไปจะลึกเกือบร้อยเมตรแต่แฮนยอก็ดําลงไปได้โดยไม่ตอ้ งใช้
ถังออกซิเจนแสดงให้เห็นว่าพวกเธอ
นัน* มีความแข็งแกร่งส่วนอาหารทีห5 ามาได้นนั * ก็มหี ลากหลายทัง* สาหร่าย หอยเป๋ าฮือ* เม่นทะเล หมึกยักษ์ ฯลฯ อันสะท้องถึงความอุดมสมบูรณ์
ของท้องทะเล (หมายเหตุ :ขอสงวนสิทธิ ~การเข้าชมเนื5องจากสถานทีท5 อ่ งเทีย5 วบางแห่งมีวนั หยุดประจํา)
จากนัน* พาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป ดอกเรปถือเป็ นสัญ ลักษณ์ ของเกาะเชจู “ยูแช
หรือ “เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed)” มีช5ือเรียกทางการเป็ น ภาษาอังกฤษว่า “คาโนล่า มีด อกสี
เหลืองประกอบด้วยกลีบดอก 4 กลีบ พบบนเกาะเชจูโดยเริม5 ในเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ของ
ทุกปี ทุ่งดอกเรปออกดอกบานสะพรังเหลื
5 องอร่ามเต็มเนินเขา เป็ นวิวธรรมชาติท5สี วยงามเหมาะ
สําหรับเก็บรูปความประทับใจเป็ นความทรงจํา (ปริมาณของดอกเรปบานอาจขึน* อยู่กบั ภูมอิ ากาศ
ค่ะ)

อาหารเย็นพร้อมเสริฟด้วยเมนู ซีฟู๊ดนึ5ง เมนู ป*ิ งย่างประกอบไปด้วยหอย และ กุง้ เกาะเชจูขน*ึ ชื5อด้วยอาหารทะเลสดๆ อยากให้ทุกท่านได้ลม*ิ
ความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้าวสวยและเครือ5 งเคียงต่างๆ
จากนัน* พาทุกท่านเเข้าพักที5 Sea & Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีสี ของการเดินทาง ยงดูอมั ร็อค หรื อ โขดหินรู ปหัวมังกร - ร้ านค้ าสมุนไพร +ร้ านละลายเงินวอน- ศูนย์ เครื องสํ าอาง ศูนย์ โสม - ล็อตเต้ ดิวตีฟ- รี - ดาวทาวน์ เมืองเชจู - กรุ งเทพ

รับประทานอาหารเช้าทีโ5 รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก
และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ* อื5นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ5 ํานวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ทีน5 ้อยกว่าเท่านัน* แต่
ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน*
จากนัน* พาทุกท่านชม ยงดูอมั ร็อค โขดหิ นมังกร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้ามทะเลยง
ยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอ มั ร็อ คที5ม ีลกั ษณะคล้ายกับ หัวมังกร อีก หนึ5 งในมนต์เสน่ ห์ท าง
ธรรมชาติของเกาะเจจู ซึง5 ถือกันว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยือน ยงดูอมั ร็อค เพื5อมาดูโขดหินมังกร ก็ถอื ว่า
ยังมาไม่ถงึ เกาะเจจู โขดหินมังกรแห่งนี*เกิดขึน* จากการกัดกร่อนของคลื5นลมทะเล ทําให้มรี ปู ทรงลักษณะ
เหมือนหัวมังกร กําลังอ้าปากส่งเสียงร้องคํารามและพยายามที5จะผุดขึน* จากท้องทะเล เพื5อขึน* สู่ทอ้ งฟ้ า
เป็ นประติมากรรมที5ธรรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานที5แห่งนี*เป็ นที5สนใจของนักท่องเที5ยวเกาหลีเป็ น
อย่างมาก และยังสามารถเดินไปเยีย5 มชมสะพานข้ามทะเลยงยอนเพื5อชมวิวธารลาวาทีต5 อนนี*กลายเป็ น
ธารนํ*าทะเลทีม5 สี สี วยงามแปลกตาอีกด้วย
จากนัน* นํ าท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ ~เรียบร้อย
แล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรีย* ว ดีสําหรับ
บุคคลที5 นิยมดื5มเหล้า ชา กาแฟ นํ* าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที5ตกค้างหรือ
ไขมันที5สะสมอยู่ภายในผนังของตับ หรือไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึ*น ซึ5งยังส่งผลดีต่อ
สุขภาพร่างกายของท่านเอง
จากนัน* พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครืองสําอางค์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสําอางค์ท5หี มอ
ศัลยกรรมเกาหลีรว่ มออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีเ5 หมาะกับผูท้ ม5ี ปี ั ญหาผิวหน้า ไม่ว่าจะเป็ น
สิว มีรว*ิ รอย ฝ้ า กระ จุดด่างดําใบหน้าหมองคลํ*า อยากผิวขาวสว่างใส ไร้รว*ิ รอย แต่งหน้าเบาๆโชว์ผวิ
แบบสาวเกาหลี โดยไม่ตอ้ งศัลยกรรม
อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน*ี คือหมูหมักชิน* บาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหลํ5าปลี ฟั กทองอ่อน ถัวงอก
5
แครอท
เห็ดและวุน้ เส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทงั * แบบแห้งและนํ* า เครื5องเคียงต่าง ๆ คือ ถัวงอกดอง
5
วุน้ เส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟ
พร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิม5 อร่อยกับเมนูอาหารนี*อย่างแน่นอน

จากนัน* นํ าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี*รฐั บาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที5
อายุ 6 ปี ซึ5งถือว่าเป็ นโสมที5มคี ุณภาพดีท5สี ุด ภายในจะมีเจ้าหน้ าที5ให้ความรูเ้ กี5ยวกับโสมพร้อมอธิบาย
คุณสมบัตแิ ละผลิตภัณฑ์ท5ผี ลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื*อโสมที5มคี ุณภาพดีท5สี ุดและราคาถูก กลับไป
บํารุงร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ทท5ี า่ นรักและนับถือ
จากนัน* นํ าท่านช้อปปิ* งสินค้าปลอดภาษี ล๊อตเต้ ดิ วตี_ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน5 5ีมสี นิ ค้าชัน*
นํ าปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื*อมากมายกว่า dee ชนิด นํ* าหอม เสือ* ผ้า เครื5องสําอางค์ กระเป๋ า นาฬิกา
เครื5องประดับ หลากหลายแบรด์ดงั 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, ‚ CE, Mac, Bobbi Brown, Chanel, Jo
Malone, Perfumes ฯลฯ

จากนั *น พาท่ า นเดิน ทางสู่ ดาวทาวน์ เมื อ งเชจู แหล่ ง ช้ อ ปปิ* งสิน ค้ า ท้ อ งถิ5 น ชื5 อ ดัง บนเกาะเชจู
อาทิเสือ* ผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื5องสําอางค์ เครื5องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัส
ประสบการณ์ชอ้ ปปิ* งทีเ5 ร้าใจทีส5 ดุ ของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศทะเลใต้

ga:‚e-gg.‚e น. เหินฟ้ ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เทีย5 วบินที5 hC พร้อมความประทับใจ
เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
**กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศทีระบุในรายการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ นและขอสงวนสิ ทธิ> ทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆทังสิ น ซึ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ***

ในกรณี

เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณี การล่าช้าของสายการบิน อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรื อสิ งของสู ญหายตามสถานที
ต่างๆ ทีเกิดขึนอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั และเจ้าหน้าที ทีจะส่ งผลกระทบให้เสี ยเวลาในการท่องเทียวทีระบุในโปรแกรม

ผูเ้ ดินทางไม่

สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ว่าด้วยกรณี ใดๆทังสิ น ค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส และค่าใช้จ่ายทีลูกค้าและบริ ษทั จ่ายไปแล้ว

***เนื องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครังจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิ น เรืองผูแ้ อบแฝงมาเป็ น
นักท่องเทียว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อืน เช่น ไปทํางาน แรงงานผิ ดกฎหมาย ดังนันตังแต่วนั ที / มีนาคม 0161 โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN
JANUARY ทางแลนด์เกาหลีจาํ เป็ นต้องเก็บค่าประกันเพือให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน เป็ นจํานวนเงิ น (/E,EEE บาท หรือ 300,000 วอน) หาก
ลูกค้าเป็ นนักท่องเทียวจริ งๆ เดิ นทางท่องเทียวพร้อมกรุป๊ และกลับพร้อมกรุป๊ ตามโปรแกรมทีกําหนด สามารถขอรับเงิ นประกันนี คืนเต็มจํานวน ดังนัน
จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิ บตั ิ ตามเงือนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิ ทธิN ไม่คืนเงิ นประกันกรณี ลกู ค้าไม่ผา่ นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรม

อัตราค่าบริ การ
พีเรียตเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริ มเตียง ราคาโปรโมชัน

มกราคม : 5-8 , 6-9 , 7-10

13,100

9,600

มกราคม : 4-7 , 8-11 , 12-15 , 13-16 , 14-17 , 19-22 , 20-23 ,
21-24 , 26-29 , 27-30 , 28-31

13,400

9,900

มกราคม : 3-6 , 9-12 , 11-14 , 15-18 , 18-21 , 22-25 , 25-28
,29-1 ก.พ. , #- ก.พ.

13,700

10,200

มกราคม : #L-# , 16-19 , 17-20 , 23-26 , 24-27 , 30-2 ก.พ.

14,000

10,500

มกราคม : 1-4 , 2-5

15,100

11,600

พักเดียวเพิ ม

h,ijj.-

เงือนไขการให้บริ การกรณี สาํ รองทีนัง
1. ราคาโปรโมชันชํ
5 าระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังได้รบั invoice
ราคาปกติชาํ ระเงินมัดจํา*** ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รบั invoice
2. ส่วนทีเ5 หลือชําระเต็มจํานวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีทไ5ี ม่ชาํ ระยอดเงินส่วนทีเ5 หลือตามเวลาทีก5 ําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถอื ว่าท่านสละสิทธิ ~ในการเดินทางกับทางบริษทั
ราคานี_ รวม
ค่าตั –วเครือ5 งบิน ตามทีร5 ะบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม5 ี

-

-

ค่าอาหารทุกมือ* ตามทีร5 ะบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานทีต5 ่างๆ ตามรายการ
ค่าทีพ5 กั ระดับมาตรฐาน g คืน (พักห้องละ g-‚ ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทีย5 วตามรายการ / ค่านํ*าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน*
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ าํ นาญเส้นทาง นําท่านท่องเทีย5 วตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิทธิ ~หัวหน้าทัวร์ไม่บนิ ขึน* ไปพร้อมกรุป๊ ทัวร์)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ a,eee,eee บาท (เงือ5 นไขตามกรมธรรม์) (เอกสารขอเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน* )
ราคานี_ ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิน5 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครือ5 งดื5มทีส5 งเพิ
ั 5 ม5
นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสังเพิ
5 ม5 กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม5 เองต่างหาก)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม5 7% และภาษีหกั ณ ทีจ5 า่ ย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่านํ*าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห5 นักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)
ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3) ใบสําคัญถิน5 ทีอ5 ยู่ 4) สําเนา
ทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ*ว 2 รูป ผูเ้ ดินทางเตรียมเอกสารและดําเนินการยืน5 วีซ่าด้วยตนเองเท่านัน*
(สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทําเรือ5 งแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน5 วีซ่า)
ค่าอาหารทีล5 กู ค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลีย5 นแปลงจากทีโ5 ปรแกรมกําหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารทีท5 าง
ทัวร์จดั ให้ กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปส่วนตัวสํารองมาด้วย
กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน* ไป ยึดมัดจํา
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถงึ 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทงั * หมด
(ราคาโปรโมชันไม่
5 สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลีย5 นแปลงวันเดินทางและผูเ้ ดินทางได้ในทุกกรณี )
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลีย5 นชื5อผูเ้ ดินทางได้***
กรุป๊ ทีเ5 ดินทางต้องการันตีมดั จํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
รวมถึงเทีย5 วบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงั * หมด
หมายเหตุ
จํานวนผูเ้ ดินทาง ขัน* ตํ5า ผูใ้ หญ่ ge ท่าน (ผูใ้ หญ่) ขึน* ไป โดยบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย d วันก่อนการเดินทาง
ราคานี*เป็ นราคาสําหรับนักท่องเทีย5 วชาวไทยหรือผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน* (นักท่องเทีย5 วต่างประเทศชําระเพิม5 ท่านละ
‚,eee บาท)
เทีย5 วบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย5 ว สามารถเปลีย5 นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสําคัญ
สงวนสิทธิ ~ในการเปลีย5 นแปลงเทีย5 วบินทัง* ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า š เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ุดประสงค์เดินทางเพือ5 ท่องเทีย5 ว เท่านัน*
(หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า š เดือนทําให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง* สิน* )
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง* สิน* หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณีทท5ี า่ นถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต5 รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก5 รมแรงงานทัง* จากไทยและ
ต่างประเทศซึง5 อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ

ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง* สิน* หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย5 วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มือ* เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง* สิน* หากเกิดสิง5 ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ5ี กิดจาก ความประมาท
ของตัวนักท่องเทีย5 วเอง
ตั –วเครือ5 งบินเป็ นตั –วราคาพิเศษ กรณีทท5ี า่ นไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื5อนวันหรือคืนเงิน
การติดต่อใดๆกับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทําในวันทําการของบริษทั ดังนี* วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา
ec.ee น. - af.ee น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทร5ี ฐั บาลประกาศในปี นนั * ๆ ถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของบริษทั
มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มอี าํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษทั ทัง* สิน* เว้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจขอบริษทั กํากับ
เท่านัน*
หากท่านทีต5 อ้ งการออกตั –วภายในประเทศ อาทิเช่นเครือ5 งบิน รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ5 จ้าหน้าทีท5 ุกครัง* ก่อนทําการออกตั –ว เพือ5
ป้ องกันปั ญหาเทีย5 วบินล่าช้า เปลีย5 นแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลีย5 นแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึง5 อยูเ่ หนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบและคืนค่าใช้จา่ ยให้ในทุกกรณี
ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ* งตามทีโ5 ปรแกรมกําหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ aee,eee วอน หรือเป็ นเงินไทย
‚,eee บาท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึน* อยูก่ บั ห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมทีเ5 ข้าพัก ไม่สามารถ
CONFIRM ให้ได้
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเทีย5 วกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
ขอสงวนสิทธิ ~การตัดห้องพักสําหรับผูท้ ไ5ี ม่เดินทาง ผูร้ ว่ มเดินทางไม่สามารถใช้หอ้ งพักได้
ขอสงวนสิทธิ ~สําหรับลูกค้าทีเ5 ดินทางท่องเทีย5 ว และไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน*
เมือท่านตกลงชําระเงิ นไม่ว่าทัง_ หมดหรือบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไข ข้อตกลง
ต่างๆ ทีได้ระบุไว้แล้วทัง_ หมด

กรุณาอ่านเงือนไขการจองทัวร์ตามทีระบุในรายการข้างต้น
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้ าทีก่อนทําการจอง

