กำหนดกำรเดินทำง 9 กุมภำพันธ์ – 3 มีนำคม 2563

โปรแกรมเดิ นทาง
อุทยำนแห่งชำติฮลั ลำซำน - วัดซันบังซำ - โปรแกรมเพิม่ เติม สวนส้ม / โชว์กำยกรรม - ร้ำนน้ำมันสน ยอดเขำ ซองซำน อิลจุลบง - ชำยหำดควังชิกี - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - โปรแกรมเพิม่ เติม : Aqua Planet –
ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพำนข้ำมทะเลยงยอน - ร้ำนค้ำสมุนไพร+ร้ำนละลำยเงินวอน ศูนย์เครื่องสำอำง - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตีฟ
้ รี - ดำวทำวน์เมืองเชจู
วันแรกของการเดิ นทาง

พบกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ(7C) - ออกเดิ นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิ นเจจูแอร์

22:00-23.30 น. คณะเดินทำงพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้
ผูโ้ ดยสำรขำออก เคำน์เตอร์สำยกำรบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้ำเคำน์เตอร์เช็คอิน
F ใกล้ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 3 โดยมีเจ้ำหน้ำทีจ่ ำกบริษทั ฯคอยให้กำรต้อนรับและอำนวย
ควำมสะดวก ในเรื่องของเอกสำรของท่ำน ข้อแนะนำ ถ้ำต้องกำรนำของเหลวขึน้ เครื่องใส่
กระเป๋ ำถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลติ รต่อชิน้ (รวมกัน
ไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่ำว ควรใส่ในถุงทีโ่ ปร่งใสและสำมำรถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นำถุง
ขึน้ ไปเพียงใบเดียวเท่ำนัน้ กำรนำผลิตภัณฑ์ของสดทีท่ ำจำกสัตว์ไม่ว่ำเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญำต ให้นำเข้ำประเทศเพือ่
ป้ องกันโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะต้องเสียค่ำปรับ
ข้อแนะนำ ถ้ำต้องกำรนำของเหลวขึ้นเครื่ องใส่ กระเป๋ ำถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริ มำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน
1 ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่ำว ควรใส่ ในถุงที่โปร่ งใสและสำมำรถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจำก
สัตว์ไม่ว่ำเนื้ อหมู เนื้ อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญำต ให้นำเข้ำประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะต้องเสี ยค่ำปรับ

02.25-03.25 น. ออกเดินทำงสูป
่ ระเทศเกำหลีใต้ โดยสำยกำรบิน JEJU AIR
เที่ยวบิ นที่ 7C2244 เป็ นสำยกำรบินโลว์คอสอันดับ1 ของประเทศเกำหลีใต้ สะดวกสบำย กำร
ดูแลเอำใจใส่น่ำประทับใจ พร้อมทัง้ ภำพลักษณ์ทด่ี ี โดยมีพรีเซ็นเตอร์เป็ นดำรำชื่อดังของเกำหลี
สำยกำรบินเจจูเป็ นสำยกำรบินชันน
้ ำทีพ
่ ฒ
ั นำได้อย่ำงรวดเร็วทีส่ ดุ ในประเทศเกำหลีใต้ หลังจำก
กำรก่อตัง้ เมื่อปี 2005 ได้ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วโดยกำรปรับปรุงรำคำให้มคี วำมยุตธิ รรมแก่ลกู ค้ำ
ตำมคำเรียกร้อง และยังได้มกี ำรปฏิรป
ู ธุรกิจทำงกำ บินอย่ำงต่อเนื่องอีกด้วย สำยกำรบินเจจูได้
ทำให้กำรท่องเทีย่ วเป็ นทีแ่ พร่หลำยจนประสบควำมสำเร็จ ซึง่ ก่อนหน้ำนัน้ ไม่เคยนำวิธเี หล่ำนี้มำ
ปฏิบตั จิ นทำให้ประเทศเกำหลีใต้กลำยเป็ นประเทศท่องเทีย่ วได้ มีเส้นทำงบินมำกกว่ำ 67 แห่งในเมืองสำคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800
ของสำยกำรบินเจจู ไดรับกำรยอมรับจำกทั ่วโลกในด้ำนควำมปลอดภัยและสมรรถภำพเป็ นเครื่องบินทีใ่ ช้มำกทีส่ ดุ และมีช่อื เสียงใน
ต่ำงประเทศ

วันที่สองของการเดิ นทาง

อุทยานแห่งชาติ ฮลั ลาซาน - วัดซันบังซา - โปรแกรมเพิ่ มเติ ม สวนส้ม / โชว์กายกรรม

09:20-10.20 น. เดินทำงถึงสนำมบินเชจู เป็ นท่ำอำกำศยำนทีใ่ หญ่เป็ นอันดับที่ 2 ของ
เกำหลีใต้ รองจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอนิ ชอน ได้ถูกจัดอันดับจำก OAG ว่ำมีไฟลท์
หรือกำรจรำจรบนท้องฟ้ ำเยอะทีส่ ดุ ในโลก ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณำปรับเวลำของ
ท่ำนให้เร็วขึน้ 2 ชั ่วโมง เพือ่ ให้ตรงกับเวลำท้องถิน่ ของประเทศเกำหลี) ผ่ำนพิธกี ำร
ตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร พำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมรดกโลก เกำะเชจู ทีอ่ งค์กำร
UNESCO ให้รำงวัลเกำะเชจูเป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ทำงธรรมชำติแห่งใหม่ของโลก
(THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพรำะเกำะเชจูเป็ นเกำะทีเ่ กิดใหม่จำกภูเขำไฟทีด่ บั แล้ว

อาหารกลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอว๊ิ เป็ นเมนูอำหำรเกำหลีพน้ื เมืองดัง้ เดิม จิมดักจำนใหญ่น้ป
ี ระกอบไปด้วย ไก่
ชิน้ โต วุ้นเส้นเกำหลีน้ีมลี กั ษณะเป็ นเส้นแบนใหญ่ๆทำจำกมันฝรั ่งทำให้เหนียวนุ่ มเป็ นพิเศษผัดคลุกเคล้ำกับซอสสูตรเฉพำะ เสิร์ฟ
พร้อมข้ำวสวยร้อนๆ กำรรับประทำนใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉบั ๆให้เป็ นชิน้ เล็กพอดีคำ รับรองต้องติดใจ

พำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ฮั ล ลาซาน (HALLASAN NATIONAL
PARK) เป็ นภูเขำที่สูงที่สุดในประเทศเกำหลีใต้ ประกอบด้วยภูเขำไฟที่ดบั ไปนำนแล้วซึ่ง
เป็ นต้นกำเนิดของเกำะส่วนใหญ่ในเชจู ภูเขำฮัลลำซำนมีควำมสูง 1,950 เมตร และได้รบั กำร
คัดเลือกให้เป็ นสถำนทีท่ ่องเทีย่ วทำงธรรมชำติทม่ี คี วำมสวยงำมลำดับที่ 182 ของเกำหลี และ
จัดตัง้ เป็ นอุทยำนแห่งชำติต ัง้ แต่ ปี ค.ศ. 1970 ภู เขำฮัลลำได้รบั กำรขึน้ ทะเบีย นเป็ นพื้น ที่
สงวนเขตชีว มณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพีย งอีกห้ำปี ต่ อมำก็ได้รบั กำร
แต่งตัง้ เป็ นมรดกโลกทำงธรรมชำติ (World Natural Heritage Site) ให้ท่ำนได้สมั ผัสควำม
งำมของภูเขำฮัลลำซำนทีม่ ห
ี มิ ะปกคลุม สีขำวของหิมะปกคลุมอยู่ นน
ั ้ ดูรำวกับปุยเมฆ ทีต่ ัด
กับสีน้ำเงินของท้องฟ้ ำ เหมำะสำหรับกำรถ่ำยรูปเพื่อเก็บไว้เป็ นทีร่ ะลึก

จำกนัน้ พำท่ำนแวะนมัสกำรพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA
TEMPLE) วัดแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนเขำซันบังหันหน้ ำออกสู่ทะเล ระหว่ำงทำงขึ้นท่ำนจะได้ย ิน
เสียงพระสวดมนต์ ภำยในวัดจะประดิษฐำนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ซ่งึ เป็ นพระ ประธำนที่ม ี
ควำมศักดิ ์สิทธิ ์และเป็ นทีเ่ ลื่อมใสของชำวบ้ำนบนเกำะเชจู และชำวเกำหลีใต้ทน่ี บั ถือศำสนำ
พุท ธ และรูป ปั ้น เจ้ำแม่ กวนอิม ซึ่งหัน หน้ ำออกสู่ทะเล นอกจำกนัน้ ยังมีรูป ปั ้นพระสังกัจ
จำยน์ ซึง่ หำกได้ลบู พุงก็จะร่ำรวยเงินทอง ท่ำนจะได้พบกับวิถกี ำรทำบุญของชำวเกำหลีใต้ท่ี
แตกต่ำงกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวำยข้ำวสำรเพื่อเป็ นอำหำรสำหรับพระสงฆ์เพื่อควำม
อุดมสมบูรณ์ ถวำยเทียนเพื่อเป็ นแสงสว่ำงแห่งชีวติ นอกจำกนัน้ ทีว่ ดั แห่งนี้ท่ำนยังจะได้ช่นื
ชมกับวิวทะเลทีส่ วยงำมของแหลมมังกรทีย่ ่นื ออกมำสูม่ หำสมุทร

โปรแกรมเพิ่มเติ ม สวนส้ม / โชว์กายกรรม
โปรแกรมเพิ่ มเติ ม ชาระเพิ่ม 8,000 วอน
จำกนัน้ พำท่ำนสู่ สวนส้มไร้เมล็ด (ORANGE FARM) ควำมมหัศจรรย์ทธ่ี รรมชำติ
สร้ำงสรรค์ เกำะเชจูเป็ นทีเ่ ดียวในเกำหลีท่สี ำมำรถปลูกส้มได้ดแี ละอร่อยทีส่ ุดในประเทศ ส้ม
บนเกำะเจจูมรี ป
ู ร่ำงแปลกตำทีม่ ชี ่อื ว่ำ ฮัลลำบง เหตุผลทีเ่ รียกชื่อส้มนี้ว่ำ ฮัลลำบง เพรำะปลูก
กันมำกทีภ
่ ูเขำฮัลลำซำนซึง่ เป็ นเขตทีอ่ บอุ่นทีส่ ุดของเกำหลี ฮัลลำบงเป็ นส้มทีเ่ ปลือกหนำ มีรส
หวำนอร่อย ทำให้ได้รบั ควำมนิยมจำกคนในประเทศเกำหลีและเป็ นสินค้ำส่งออกต่ำงประเทศ
อีกด้ว ย นอกจำกนี้ สวนส้ม ยังเป็ นสถำนที่ถ่ำยทำซีร่สี ์เกำหลีช่อื ดังหลำยเรื่อง อำทิเช่น MY
GIRL (รักหมดใจยัยกะล่อน)
โปรแกรมเพิ่ มเติ ม ชาระเพิ่ ม 12,000 วอน
จำกนั ้น พ ำท่ ำ นเข้ ำ ชม โชว์ ก ายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) กำรแสดง
ควำมสำมำรถของนักแสดงในกำรโชว์ห วำดเสีย วและควำมยืดหยุ่นของร่ำงกำย มีกำรแสดง
หลำกหลำยชุด แต่ละกำรแสดงจะแตกต่ำงกันไป เป็ นทีต่ ่นื ตำตื่นใจของผูช้ ม มีทงั ้ แสง สี เสียง
ท่ำนจะได้รบั ควำมสนุกสนำน เพลิดเพลิน และหวำดเสียว ไปพร้อมๆกัน เช่น โชว์ลอดห่วง โชว์
นี้นักกำยกรรมจะหมุนตัวและแสดงท่วงท่ำกำยกรรมต่ำงๆ ด้วยห่วงทีห
่ อ้ ยอยู่กลำงอำกำศ โชว์
กำยกรรมกลำงอำกำศด้วยผ้ำ นักแสดงจะเล่นกำยกรรม บิดตัวด้วยท่ำทำง สง่ำงำมขณะห้อยตัว
อยู่กลำงอำกำศด้วยผ้ำเพียงผืนเดียว เป็ นต้น แต่ไฮไลท์ของโชว์น้ี คือ มอเตอร์ไซค์ผำดโผนใน
พืน้ ทีจ่ ำกัด ทีเ่ ข้ำไปขับสวนทำงกันอยู่ในลูกโลก ซึง่ สนุก ตื่นเต้นเร้ำใจ เรียกเสียงปรบมือจำกผูช้ มได้ทงั ้ ฮอลล์
อาหารเย็น พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล เป็ นอำหำรที่เป็ นที่นิยมของชำวเกำหลี โดยกำรนำหมูสำมชัน้ ไปย่ำงบน
แผ่นโลหะทีถ่ ูกเผำจน เสิรฟ
์ พร้อมกับเครื่องเคียงต่ำงๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั ่นบำงๆ พริกไทยป่ น เกลือ และน้ ำมันงำ
ถึงแม้ว่ำซัมกยอบซัลจะมีกำรเตรียมกำรทีส่ ุดแสนจะธรรมดำ คือไม่ได้มกี ำรหมักหรือมีส่วนผสมทีห่ ลำกหลำย แต่ว่ำถ้ำพูดถึงรสชำติ
แล้ว นับว่ำพลำดไม่ได้เลย
นำเข้ำพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่ำ
วันที่สามของการเดิ นทาง

ร้านน้ามันสน - ยอดเขา ซองซาน อิ ลจุลบง - ชายหาดควังชิ กี - ทุ่งดอกยูเช หรือ
ทุ่งดอกเรป - โปรแกรมเพิ่ มเติ ม : Aqua Planet

รับประทานอาหารเช้ าที่ โรงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลีประกอบไปด้วยข้ำวสวย ข้ำวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่ำงๆ กิมจิ (ผักดอง
เกำหลี) ไส้ก รอก และผลไม้ เป็ น หลัก ในอดีต อำหำรเช้ำจะไม่ แ ตกต่ ำงจำกอำหำรมื้ออื่น ๆมำกนัก แต่ จ ะต่ ำงตรงที่จ ำนวนจำน
(ใส่กบั ข้ำว) ทีน่ ้อยกว่ำเท่ำนัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมำรับประทำนอำหำรสไตล์ตะวันตกกันมำกขึน้
จำกนัน้ พำท่ ำนเดิน ทำงต่ อ ที่ ร้า นน้ า มัน สนเข็ม แดง มหัศ จรรย์แ ห่ งธรรมชำติ ผ่ ำ น
ผลงำนกำรวิจยั มำกมำยจำกมหำวิทยำลัยแห่งชำติโซล ประเทศเกำหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมัน
และน้ำตำลในกระแสเลือด ป้ องกันกำรเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสำมำรถล้ำงสำรพิษในร่ำงกำย
เพื่อเพิม่ ภูมติ ้ำนทำนและทำให้อำยุยนื แบบชำวเกำหลี ซึ่งกำลังเป็ นสิง่ ที่ได้รบั ควำมนิยมจำกคนใน
ประเทศเกำหลีเป็ นอย่ำงมำก และยังมีผลิตภัณฑ์ต่ำงๆที่ทำจำกสนเข็มแดงซึ่งเป็ นสินค้ำยอดนิยม
สำหรับคนเกำหลีและนักท่องเทีย่ ว

จำกนัน้ นำท่ำนชม ยอดเขา ซองซาน อิ ลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็ น
ภูเขำไฟทีด่ บั แล้ว ปำกปล่องภูเขำไฟทีม่ ลี ักษณะเหมือนมงกุฎ เป็ นสถำนทีโ่ ด่งดังทีผ่ คู้ นมำขอ
พร และชมพระอำทิต ย์ข ้น
ึ เป็ น หนึ่งใน 10 สถำนที่สวยงำมในเกำะเชจู และในจุดนี้ เรำยัง
สำมำรถดื่มด่ำกับท้องฟ้ ำและน้ ำทะเลสีครำม ทิวทัศน์ทส่ี วยงำมโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็ น
สถำนที่ท่ีนั ก ท่ อ งเที่ย วจำกทัว่ ทุ ก มุ ม โลกอยำกมำสั ม ผัส จึง ถู ก ยกย่ อ งให้เป็ น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ใหม่ทำงธรรมชำติของโลก ท่ำนสำมำรถเดินขึน้ ไปยังปำกปล่องภูเขำไฟที่ดบั แล้ว
ระหว่ำงทำงท่ำนสำมำรถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ำยรูปจำกมุมสูง แต่ละจุดชมวิวทีท
่ ่ำนแวะพัก
สำมำรถสัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยำกำศทีแ่ ตกต่ำงกัน เมือขึน้ ไปถึงด้ำนบนสุดของปำกปล่อง
ภูเขำไฟท่ำนจะได้สมั ผัสกับอำกำศบริสุทธิ ์และทัศนียภำพที่สวยงำมอย่ำงแน่ นอนหมำยเหตุ:
สำหรับท่ำนทีต่ อ้ งกำรขึน้ ปำกปล่องภูเขำไฟ สำมำรถชำระค่ำตั ๋วด้วยตนเอง ณ จุดทำงขึน้ เขำ
อาหารกลางวัน บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก" เป็ นกำรนำเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนำไปผัดคลุกเคล้ำพร้อม
น้ำซุป นักท่องเทีย่ วนิยมรับประทำนเพรำะมีรสชำติออกหวำนและเผ็ด
จำกนัน้ พำทุกท่ำนเดิ นทางสู่ ชายหาดควังชิ กี (GWANGCHIGI BEACH) เป็ นชำยหำดที่
สวยทีส่ ุดแห่งหนึ่งบนเกำะเชจู ชำยหำดนี้มที ศั นียภำพเป็ นเอกลักษณ์มวี วิ พืน้ หลังเป็ นปำกปล่องภูเขำ
ไฟซองซำนอิลจูบงซึง่ เป็ นไฮไลท์ของเกำะเชจู ทุกท่ำนจะได้ชมควำมสวยงำมของธรรมชำติท่ยี งั คง
ควำมอุดมสมบูรณ์และรับลมทะเลเย็นๆ และ ที่สำคัญยังเป็ นจุดชมวิวพระ อำทิตย์ตกที่สวยทีส่ ุดแห่ง
หนึ่งบนเกำะเชจู
จำกนัน้ พำท่ำนสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป (YUCHAE FLOWER) ดอกเรป ถือเป็ น
สัญ ลัก ษณ์ ของเกำะเชจู “ยู แ ช หรือ “เรป หรือ เรปซี ด (Rapeseed)” มี ช่ื อ เรีย กทำงกำรเป็ น
ภำษำอังกฤษว่ำ “คำโนล่ำ มีดอกสีเหลืองประกอบด้ว ยกลีบดอก 4 กลีบ พบบนเกำะเชจูโดยเริม่ ใน
เดือนกุมภำพันธ์ - พฤษภำคม ของทุกปี ทุ่งดอกเรปออกดอกบำนสะพรั ่งเหลืองอร่ำมเต็มเนินเขำ เป็ น
วิวธรรมชำติทส่ี วยงำมเหมำะสำหรับเก็บรูปควำมประทับใจเป็ นควำมทรงจำ (ปริมำณของดอกเรปบำน
อำจขึน้ อยู่กบั ภูมอิ ำกำศค่ะ)
โปรแกรมเพิ่ มเติ ม : Aqua Planet
โปรแกรมเพิ่มเติม ชำระเพิม่ 20,000 won
จำกนัน้ พำท่ำนเข้ำชม พิพิธภัณ ฑ์สัต ว์น้ำ (HANWHA AQUA PLANET JEJU) หรือ
อควำเรียมที่ใหญ่ที่สดุ ในเกำหลีใต้และมีตป
ู้ ลำใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย เป็ นสถำนที่อีกหนึ่งแห่งที่ไม่ควร
พลำดเมื่ อ ได้ม ำเยือ นเกำะเชจู เพรำะที่ นี่ เป็ น ทั่งศูน ย์ก ลำงกำรเรีย นรู ท้ ำงทะเล ควำมรู เ้ กี่ ยวกับ
ธรรมชำติและมีสงิ่ มีชีวิตใต้ทะเลที่จดั แสดงได้น่ ำสนใจและสวยงำม มีตปู้ ลำจำนวนมำกตัง้ แต่ขนำด
เล็กจนถึงขนำดใหญ่ทหึมำอลังกำรชวนตื่นตำตื่นใจในโลกใต้ทอ้ งทะเล ชมกำรให้อำหำรนกเพนกวิน
ตัว น้อย ที่ ต่ำ งกรู กัน มำรับ อำหำรอย่ำ งคึกคัก และปลำกระเบนว่ำ ยข้ำ มหัว ไปมำท ำให้คุณ และ
ครอบครัวหลงรักท้องทะเลโดยไม่รูต้ วั

อาหารเย็น พร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็ นกำรนำผักหลำกหลำยชนิด เห็ดต่ำงๆ โอเด้ง เบคอน
หมูรวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน้ำซุปร้อนๆ สูตรเฉพำะของแต่ละร้ำน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริม่ รับประทำน ก็จะนำอุดง้ ลงต้ม
อีกครัง้ จะทำนพร้อมกับข้ำวสวย หรืออุดง้ ก็ได้ เมนูชำบูชำบู ถือได้ว่ำเป็ นรำยกำรอำหำรทีข่ ำดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกำหลี เพรำะ
รสชำติของน้ ำซุป ผักต่ำงๆในหม้อ ทำให้เป็ นทีช่ ่นื ชอบของหลำยท่ำน หำกท่ำนใดทำนรสจัดหน่ อย ก็สำมำรถขอน้ ำจิม้ เกำหลี เติม
เพิม่ รสชำติ
นำเข้ำพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่ำ
วันที่สี่ของการเดิ นทาง

ยงดูอม
ั ร็อค หรือ โขดหิ นรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงิ นวอน

- ศูนย์เครือ่ งสาอาง - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิ วตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
รับประทานอาหารเช้ าที่ โรงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลีประกอบไปด้วยข้ำวสวย ข้ำวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่ำงๆ กิมจิ (ผักดอง
เกำหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอำหำรเช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมื้ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่จำนวนจำน (ใส่
กับข้ำว) ทีน่ ้อยกว่ำเท่ำนัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมำรับประทำนอำหำรสไตล์ตะวันตกกันมำกขึน้
จำกนัน้ พำทุกท่ำนชม ยงดูอม
ั ร็อค โขดหิ นมังกร (YONGDUAM ROCK) และ สะพำนข้ำมทะเล
ยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมั ร็อคทีม่ ลี กั ษณะคล้ำยกับหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ ห์
ทำงธรรมชำติของเกำะเจจู ซึง่ ถือกันว่ำถ้ำหำกใครไม่ได้มำเยือน ยงดูอมั ร็อค เพื่อมำดูโขดหินมังกร
ก็ถือว่ำยังมำไม่ถึงเกำะเจจู โขดหินมังกรแห่งนี้เกิดขึน้ จำกกำรกัดกร่อนของคลื่นลมทะเล ทำให้ม ี
รูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กำลังอ้ำปำกส่งเสียงร้องคำรำมและพยำยำมที่จะผุดขึน้ จำกท้อง
ทะเล เพื่อขึน้ สูท
่ อ้ งฟ้ ำ เป็ นประติมำกรรมทีธ่ รรมชำติได้สร้ำงสรรค์มำ สถำนทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีส่ นใจของ
นักท่องเที่ยวเกำหลีเป็ นอย่ำงมำก และยังสำมำรถเดินไปเยีย่ มชมสะพำนข้ำมทะเลยงยอนเพื่อชม
วิวธำรลำวำทีต่ อนนี้กลำยเป็ นธำรน้ำทะเลทีม่ สี สี วยงำมแปลกตำอีกด้วย
จำกนัน้ นำท่ำนชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่ำสุดของเกำหลี โดยมีกำรจด
ลิขสิทธิ ์เรียบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนำมู) ทำงกำรแพทย์เรียกว่ำ ผลไม้ทอง
มีรสเปรีย้ ว ดีสำหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้ำ ชำ กำแฟ น้ ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในกำร
ล้ำงสำรพิษทีต่ กค้ำงหรือไขมันทีส่ ะสมอยู่ภำยในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่ำน
แข็ ง แรงขึ้ น ซึ่ ง ยั ง ส่ ง ผลดี ต่ อ สุ ข ภำพร่ ำ งกำยของท่ ำ นเอง ร้ า นละลายเงิ นวอนหรื อ
(SUPERMARKET) ทีน่ ่ีมขี นมพืน้ เมืองเกำหลีหลำกชนิด อำทิเช่น ขนมข้ำวพอง ช็อคโกแล็คส้ม
ส้มอบแห้ง ส้มเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพำย สำหร่ำยหลำกหลำยรสชำติ รวมไปถึงของใช้ใน
ครัวเรือน ลูกบอลซักผ้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้ ำ และยังมีชุดเครื่องนอนอันดับ1ของเกำหลี (SESA LIVING) ทีน่ ุ่ม น่ำสัมผัส พร้อมกับกำรกัน
ไรฝุ่ นได้ดเี ยีย่ ม ของฝำกของทีร่ ะลึกมีให้ท่ำนได้เลือกซือ้ มำกมำย พร้อมทัง้ มีบริกำรบรรจุกล่องตำมเงื่อนไขของร้ำน
จำกนัน้ พำท่ ำนเดิน ทำงสู่ ศูน ย์รวมเครื่อ งส าอางค์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช
สำอำงค์ท่ห
ี มอศัลยกรรมเกำหลีร่ว มออกแบบมำกมำย มีผลิต ภัณ ฑ์ต่ ำงๆ ที่เหมำะกับผู้ท่มี ีปัญ หำ
ผิวหน้ำ ไม่ว่ำจะเป็ นสิว มีรว้ิ รอย ฝ้ ำ กระ จุดด่ำงดำใบหน้ำหมองคล้ำ อยำกผิวขำวสว่ำงใส ไร้รว้ิ รอย
แต่งหน้ำเบำๆโชว์ผวิ แบบสำวเกำหลี โดยไม่ตอ้ งศัลยกรรม

อิสระอำหำรกลำงวัน
จำกนั น้ น ำท่ ำ นสู่ ศู น ย์โ สม (GINSENG CENTER) ศู น ย์โ สมแห่ ง นี้ ร ัฐ บำลรับ รอง
้่
คุณภำพว่ำผลิตจำกโสมทีอ่ ำยุ 6 ปี ซึง่ ถือว่ำเป็ นโสมทีม่ คี ุณภำพดีทส่ี ดุ ภำยในจะมีเจ้ำหน้ำทีให้
ควำมรูเ้ กีย่ วกับโสมพร้อมอธิบำยคุณภำพและผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจำกโสม ให้ท่ำนได้เลือกซือ้ โสมที่
มีคุณภำพดีทส่ี ดุ และรำคำถูก กลับไปบำรุงร่ำงกำยหรือฝำกญำติผใู้ หญ่ทท่ี ่ำนรักและนับถือ
จำกนัน้ นำท่ำนช้อปปิ้ งสินค้ำปลอดภำษี ล๊อ ตเต้ ดิ ว ตี้ ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP)
ทีน่ ่ีมสี นิ ค้ำชัน้ 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, 3CE,
Mac, Bobbi Brown, Chanel, Jo Malone, Perfumes ฯลฯ

จำกนัน้ พำท่ำนเดินทำงสู่ ดาวทาวน์ เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้ งสินค้ำท้องถิน่ ชื่อดัง บน
เกำะเชจู อำทิเสือ้ ผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ ำ เครื่องสำอำงค์ เครื่องประดับ ABC Mart, LES MORE,
Folder, Fila, NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, ART BOX, Evisu, Lacost,
Skechers, ETUDE, SKINFOOD, INNISFREE, Fashion, Cosmetic สัมผัสประสบกำรณ์ ช้อป
ปิ้ งที่เร้ำใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมำไว้บนเกำะ ในสไตล์บรรยำกำศเกำะเชจู พร้อม
ร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ ร้ำนคำเฟ่ มำกมำย

21:30-22.30 น. เหิน ฟ้ ำกลับ สู่ป ระเทศไทย โดยสำยกำรบิน JEJU AIR เที่ย วบิน ที่ 7C2243
พร้อมควำมประทับใจ
01.00-02-00 น. เดินทำงถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภำพ

**กรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองทังที
้ ก่ รุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศทีร่ ะบุในรำยกำร
เดินทำง ทำงบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ และขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้ สิน้ ซึง่ อยู่นอกเหนือควำม
รับผิดชอบของบริษทั *** ในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน
กำรจรำจรติดขัด หรือสิง่ ของสูญหำยตำมสถำนทีต่ ่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ อยู่เหนือกำรควบคุมของบริษทั และเจ้ำหน้ำที่ ทีจ่ ะส่งผลกระทบให้
เสียเวลำในกำรท่องเทีย่ วทีร่ ะบุในโปรแกรม ผูเ้ ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย ว่ำด้วยกรณีใดๆทัง้ สิน้ ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสีย
โอกำส และค่ำใช้จ่ำย ทีล่ กู ค้ำและบริษทั จ่ำยไปแล้ว
***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครังจากกองตรวจคนเข้
้
าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรือ่ งผูแ้ อบแฝงมาเป็ นนักท่องเทีย่ ว แต่ไป
ด้วยวัตถุประสงค์อ่นื เช่น ไปทางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม JEJU SUPER SAVE IN SEPTEMBER ทางแลนด์เกาหลี
จาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพือ่ ให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ เป็ นจานวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็ นนักท่องเทีย่ วจริงๆ เดินทาง
ท่องเทีย่ วพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คนื เต็มจานวน ดังนัน้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลู กค้าปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ดังกล่าว (ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินประกันกรณีลกู ค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทังที
้ ป
่ ระเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้าทีต่ ม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็ นผูช้ าระเองทังหมด
้
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเทีย่ วหลังเวลาเครือ่ งลงประมาณ 1 ชั ่วโมง ทางทัวร์ไม่มนี โยบายให้คณะรอ ท่านทีต่ ดิ ด่านตรวจคน
เข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ดว้ ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพือ่ ความเป็ นระเบียบและคณะได้
ท่องเทีย่ วอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่ /
เด็กไม่เสริมเตียง
ราคาโปรโมชั ่น
ราคาปกติ

กุมภำพันธ์ : 10-13 , 11-14

9,400.-

5,900.-

กุมภำพันธ์ : 9-12 , 12-15 , 16-19 , 17-20

9,700.-

6,200.-

กุมภำพันธ์ : 18-21

9,800.-

6,300.-

กุมภำพันธ์ : 15-18

9,900.-

6,400.-

กุมภำพันธ์ : 23-26 , 24-27

10,000.-

6,500.-

กุมภำพันธ์ : 19-22 , 25-28

10,100.-

6,600.-

กุมภำพันธ์ : 13-16 , 22-25

10,300.-

6,800.-

กุมภำพันธ์ : 14-17 , 26-29 , 29-3 มี.ค

10,400.-

6,900.-

กุมภำพันธ์ : 20-23

10,700.-

7,200.-

กุมภำพันธ์ : 21-24

10,800.-

7,300.-

กุมภำพันธ์ : 27- 1 มี.ค , 28-2 มี.ค

11,000.-

7,500.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900.-

-

***ราคาโปรโมชั ่น มีจานวนจากัด(ราคายึดตามหน้ าเว็บไซต์)
เงื่อนไขการให้บริการกรณี สารองที่นัง่
1. รำคำโปรโมชั ่นชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รบั invoice
รำคำปกติชำระเงินมัดจำ*** ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วันหลังได้รบั invoice
2. ส่วนทีเ่ หลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทำง 30 วัน ในกรณีทไ่ี ม่ชำระยอดเงินส่วนทีเ่ หลือตำมเวลำทีก่ ำหนด รวมถึงกรณีเช็ค
ของท่ำนถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไม่ว่ำกรณีใดๆ ให้ถอื ว่ำท่ำนสละสิทธิ ์ในกำรเดินทำงกับทำงบริษทั
ราคานี้ รวม
ค่ำตั ๋วเครื่องบิน ตำมทีร่ ะบุในรำยกำร ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งทีม่ ี
ค่ำอำหำรทุกมือ้ ตำมทีร่ ะบุในรำยกำร / ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ ตำมรำยกำร
ค่ำทีพ
่ กั ระดับมำตรฐำน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่ำน)
ค่ำรถรับ-ส่ง และนำเทีย่ วตำมรำยกำร / ค่ำน้ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระท่ำนละ 15 กก. /1ชิน้
ค่ำหัวหน้ำทัวร์ผชู้ ำนำญเส้นทำง นำท่ำนท่องเทีย่ วตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ
(ขอสงวนสิทธิ ์หัวหน้ำทัวร์ไม่บนิ ขึน้ ไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
ค่ำประกันอุบตั เิ หตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์)
ราคานี้ ไม่รวม
ค่ำธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิน่ 800 บำท หรือ 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริป
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำทำหนังสือเดินทำง, ค่ำโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่ำซักรีด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึงค่ำอำหำร และ เครื่องดืม่ ทีส่ ั ่ง
เพิม่ นอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนต้องกำรสั ่งเพิม่ กรุณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์แล้วจ่ำยเพิม่ เองต่ำงหำก)
ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่ำน้ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระ ทีห่ นักเกินสำยกำรบินกำหนด (ปกติ 15 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 ดินทำงเตรียมเอกสำรและดำเนินกำรยื่นวีซ่ำ
ด้วยตนเองเท่ำนัน้ (สำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว เจ้ำของหนังสือเดินทำงต้องทำเรื่องแจ้งเข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่ำ)
ค่ำอำหำรทีล่ กู ค้ำรับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปลีย่ นแปลงจำกทีโ่ ปรแกรมกำหนด หำกลูกค้ำไม่สำมำรถรับประทำน
อำหำรทีท่ ำงทัวร์จดั ให้ กรุณำเตรียมอำหำรสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมำด้วย
กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึน้ ไป ยึดมัดจำ
- ยกเลิกกำรเดินทำงไม่ถงึ 30 วัน ยึดเงินค่ำทัวร์ทงหมด
ั้
(รำคำโปรโมชั ่นไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง 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 ขันต
้ ่ำ ผูใ้ หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้ หญ่) ขึน้ ไป โดยบริษทั จะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วันก่อนกำร
เดินทำง
รำคำนี้เป็ นรำคำสำหรับนักท่องเทีย่ วชำวไทยหรือผูถ้ อื หนังสือเดินทำงไทยเท่ำนัน้ (นักท่องเทีย่ วต่ำงประเทศชำระเพิม่
ท่ำนละ 3,000 บำท)
เทีย่ วบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเทีย่ ว สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ

สงวนสิทธิ ์ในกำรเปลีย่ 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 ทังสิ
้ น้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อ
จลำจล ภัยธรรมชำติ หรือกรณีทท่ี ่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำทีต่ รวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทัง้
จำกไทยและต่ำงประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทั ฯ
ทำงบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ น้ หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษทั ฯไม่ครบ อำทิ ไม่เทีย่ วบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงมือ้ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริษทั ฯได้ชำระค่ำใช้จ่ำยให้ตวั แทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดินทำงแล้ว
ทำงบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ น้ หำกเกิดสิง่ ของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจำก ควำม
ประมำทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วรำคำพิเศษ กรณีทท่ี ่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถนำมำเลื่อนวันหรือคืนเงิน
กำรติดต่อใดๆกับทำงบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมำย ฯลฯ ต้องทำในวันทำกำรของบริษทั ดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลำ 09.00 น. - 18.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทร่ี ฐั บำลประกำศในปี นนั ้ ๆ ถือว่ำเป็ นวันหยุดทำกำร
ของบริษทั
มัคคุเทศก์ พนักงำน ไม่มอี ำนำจในกำรให้คำสัญญำใดๆ แทนบริษทั ทัง้ สิน้ เว้นแต่มเี อกสำรลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจขอ
บริษทั กำกับเท่ำนัน้
หำกท่ำนทีต่ อ้ งกำรออกตั ๋วภำยในประเทศ อำทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมทีเ่ จ้ำหน้ำทีท่ ุกครัง้ ก่อนทำกำรออกตั ๋ว
เพื่อป้ องกันปั ญหำเทีย่ วบินล่ำช้ำ เปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน กำรยกเลิกไฟล์ทบิน เปลีย่ นแปลงวันเดินทำงกรณีเกิดกำรผิดพลำดจำก
สำยกำรบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำซึง่ อยู่เหนือกำรควบคุมของทำงบริษทั ทำงบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบและคืนค่ำใช้จ่ำยให้ใน
ทุกกรณี
ถ้ำลูกค้ำไม่เข้ำร้ำนค้ำช้อปปิ้ งตำมทีโ่ ปรแกรมกำหนด ทำงแลนด์ปรับเงินค่ำเข้ำร้ำนช็อปร้ำนละ 100,000 วอน หรือเป็ น
เงินไทย3,000 บำท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึน้ อยู่กบั ห้องว่ำง ณ วันเข้ำพัก และโรงแรมทีเ่ ข้ำพัก ไม่
สำมำรถ CONFIRM ให้ได้
ถ้ำลูกค้ำมีควำมประสงค์ขอแยกตัวจำกทัวร์หรือกำรท่องเทีย่ วกับคณะ ทำงแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บำท/ท่ำน
ขอสงวนสิทธิ ์กำรตัดห้องพักสำหรับผูท้ ไ่ี ม่เดินทำง ผูร้ ว่ มเดินทำงไม่สำมำรถใช้หอ้ งพักได้
ขอสงวนสิทธิ ์สำหรับลูกค้ำทีเ่ ดินทำงท่องเทีย่ ว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่ำนัน้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษท
ั ฯ ทางบริษท
ั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น
หากมีขอ
้ สงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ก่อนทาการจอง

