โปรแกรมการเดินทาง
อุทยานแห่งชาติฮลั ลาซาน//ทุง่ ดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - คาเมเลียฮิลล์ - สวนส้ม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
วัดซันบังซา - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดควังชิกี - สวนฮอนอินจิ - ร้านนา้ มันสน - หมู่บา้ นวัฒนธรรมซองอึบ
ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหินรู ปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน
ศูนย์เครื่องสาอาง - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตีฟ้ รี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
วันแรกของการเดิ นทาง

พบกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ(7C) - ออกเดิ นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิ นเจจูแอร์
22.00-23.30 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผูโ้ ดยสารขาออก
เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน F ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข
3 โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ ากบริษท
ั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร
02.25-03.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ ยวบิ นที่ 7C2244 เป็ นสาย
การบิน โลว์ค อสอัน ดับ 1 ของประเทศเกาหลีใ ต้ สะดวกสบาย การดูแ ลเอาใจใส่น่ าประทับใจ พร้อ มทัง้
ภาพลักษณ์ทด่ี ี โดยมีพรีเซ็นเตอร์เป็ นดาราชื่อดังของเกาหลี สายการบินเจจูเป็ นสายการบินชัน้ นาทีพ
่ ฒ
ั นา
ได้อย่างรวดเร็วที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ หลังจากการก่อตัง้ เมื่อปี 2005 ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยการ
ปรับปรุงราคาให้มคี วามยุติธรรมแก่ลูกค้าตาม คาเรียกร้อง และยังได้มกี ารปฏิรูปธุรกิจทางกา บินอย่าง
ต่อเนื่องอีกด้วย สายการบินเจจูได้ทาให้การท่องเทีย่ วเป็ นทีแ่ พร่หลายจนประสบความสาเร็จ ซึง่ ก่อนหน้า
นัน้ ไม่เคยนาวิธเี หล่านี้มาปฏิบตั ิจนทาให้ประเทศเกาหลีใต้กลายเป็ นประเทศท่องเที่ย วได้ มีเส้นทางบิน
มากกว่า 67 แห่งในเมืองสาคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800ของสายการบินเจจู ไดรับการยอมรับ จากทั ่วโลก
ในด้านความปลอดภัยและสมรรถภาพเป็ นเครื่องบินทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ และมีช่อื เสียงในต่างประเทศ

วันที่สองของการเดิ นทาง

อุทยานแห่งชาติ ฮลั ลาซาน - ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - คาเมเลียฮิ ลล์ - พิ พิธภัณฑ์ชา
โอซุลลอค - สวนส้ม - วัดซันบังซา

09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เป็ นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็ นอันดับที่ 2 ของ
เกาหลีใต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน ได้ถูกจัดอันดับจาก OAG ว่ามีไฟลท์
หรือการจราจรบนท้องฟ้ าเยอะที่สุดในโลก ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของ
ท่านให้เร็วขึน้ 2 ชั ่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิน่ ของประเทศเกาหลี) ผ่านพิธกี ารตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากร พาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ทีอ่ งค์การ UNESCO
ให้ร างวัล เกาะเชจูเ ป็ น 1 ใน 7 สิ่ง มหัศ จรรย์ท างธรรมชาติแ ห่ ง ใหม่ ข องโลก (THE
WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเป็ นเกาะทีเ่ กิดใหม่จากภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว
พาท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ทีอ่ งค์การ UNESCO ให้รางวัลเกาะเชจูเป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่
ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเป็ นเกาะทีเ่ กิดใหม่จากภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว
พาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ฮลั ลาซาน (HALLASAN NATIONAL PARK) เป็ นภูเขา
ที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ ประกอบด้วยภูเขาไฟที่ดบั ไปนานแล้ว ซึ่งเป็ นต้นกาเนิดของ
เกาะส่วนใหญ่ในเชจู ภูเขาฮัลลาซานมีความสูง 1,950 เมตร และได้รบั การคัดเลือกให้เป็ น
สถานที่ท่องเที่ย วทางธรรมชาติท่มี ีความสวยงามลาดับที่ 182 ของเกาหลี และจัดตัง้ เป็ น
อุทยานแห่งชาติตงั ้ แต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขาฮัลลาได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นพืน้ ที่สงวนเขตชีว
มณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพียงอีกห้าปี ต่อมาก็ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นมรดก
โลกทางธรรมชาติ (World Natural Heritage Site) ให้ท่านได้สมั ผัสความงามของภูเขาฮัลลา
ซานทีม่ หี มิ ะปกคลุม สีขาวของหิมะปกคลุมอยู่นนั ้ ดูราวกับปุยเมฆ ทีต่ ดั กับสีน้าเงินของท้องฟ้ า
เหมาะสาหรับการถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็ นทีร่ ะลึก
พาทุกท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม (SAEBYEOL OREUM) เป็ นภูเขาไฟทีม่ ชี ่อื เสียงอีกแห่งหนึ่งของเกาะเชจู เป็ น
สถานทีม่ องเห็นดาวประจาเมืองทีเ่ ปล่งประกายสวยงามบนท้องฟ้ ายามพลบค่าและเป็ นรู้จกั
กันอย่างแพร่หลายในรายการชื่อดังอย่าง Hyori's Home Stay ทุกท่านสามารถขึน้ มาสัมผัส
บรรยากาศอันสดใส ชมพระอาทิตย์กนั บนภูเขาไฟแห่งนี้ ขอแนะนาว่าห้ามพลาดเด็ดขาดๆ
นอกจากนี้สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีจ่ ดั เทศกาล Jeju Fire Festival จะมีขน้ึ ทีบ่ ริเวณเนินเขา โดยจะ
จัดในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี ทีน่ ่ีจะมีการจุด
ไฟอย่างยิง่ ใหญ่ เพื่อเป็ นการต้อนรับฤดูเกีย่ วเก็บและยังเป็ นการอวยพรให้มสี ขุ ภาพดีอกี ด้วย
ซึง่ เพื่อทาการเตรียมพืน้ ทีใ่ นการปลูกพืชสาหรับ

ฤดูเก็บเกีย่ วถัดไป (หมายเหตุไม่ได้พาไปชมงานเทศกาล)
หมายเหตุ ขอสงวนสิ ทธิ์ การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวขึน
้ อยู่กบ
ั ผูจ้ ดั ทาเท่านัน
้
อาหารกลางวัน พร้อมเสริ ฟด้วยเมนู จิ มดัก ไก่อบซี อิ๊ว เป็ นเมนู อาหารเกาหลีพ้น
ื เมือง
ดัง้ เดิม จิมดัก จานใหญ่น้ป
ี ระกอบไปด้วย ไก่ชน้ิ โต วุน้ เส้นเกาหลีน้มี ลี กั ษณะเป็ นเส้นแบนใหญ่ๆ
ทาจากมันฝรั ่งทาให้เหนียวนุ่ มเป็ นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย
ร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉบ
ั ๆให้เป็ นชิน้ เล็กพอดีคา รับรองต้องติดใจ
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ คาเมเลียฮิ ลล์(CAMELLIA HILL) สวนพฤกษชาติท่มี ดี อกคาเม
เลียประมาณ 6000 ต้น มากกว่า 500 สายพันธุส์ วนดอกไม้ทป
่ี ลูกดอกไม้ตามฤดูกาลไปกีค่ รัง้ ก็
ไม่ซ้า เหมาะอย่างยิง่ กับคู่รกั หรือสาว ๆ ทีร่ กั การถ่ายรูปกับดอกไม้ เพราะทีน่ ่มี จี ุดโฟโต้โซนและ
ดอกไม้สวยงามเยอะมากราวกับคุณกาลังเดินอยู่ในเทพนิยายทีเดียว แต่ละจุดจะประกอบด้วย
ฉากน่ารัก พร็อพเก๋ ๆ ทีค่ วรค่าแก่การถ่ายรูปมาก นอกจากดอกคาเมเลียยังมีพนั ธุไ์ ม้อ่นื ๆ อีก
กว่ า 250 ชนิด ในแต่ ละฤดูกาลก็ปลูกดอกไม้แตกต่างกันไป เช่น ดอกคาร์ม ีเลีย ดอกทิว ลิป
ซากุระ ต้นการ์ดเิ นีย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกเบญจมาศ ดอกหญ้าสีชมพูหรือ Pink Muhly Grass
และสาหรับเดือนมิถุนายน ไฮไล้ทเ์ ป็ นดอกดอกไฮเดรนเยีย (สวนดอกไม้ตามฤดูกาล ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ ณ วันเดินทาง)
พาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนทีไ่ ด้รบั ของขวัญจากธรรมชาติ
ทาให้เป็ นทีป
่ ลูกชาเขียวคุณภาพสูง ทีส่ ่งผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทั ่วโลก เป็ นสถานที่
จัดแสดงประวัตแิ ละวัฒนธรรมการชงชาอันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชานานา
ชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยีย่ มเหมาะสาหรับซือ้ เป็ นของฝาก มีคุ้ กกีช้ าเขียว ซุปชาเขียว
แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็ นต้น ภายในยังมีคาเฟ่ ทีจาหน่ ายชาเขียวทัง้ ร้อนและเย็น
ไอศรีม ชาเขีย วและโรลชาเขีย วที่คุณไม่ควรพลาด ภายในยังประกอบไปด้ว ย หอชมวิว ซึ่ง
นักท่องเที่ย วจะได้สมั ผัส กับภาพบรรยากาศของไร่ช าเขีย วที่ใ หญ่ ท่สี ุดในเกาหลี ใ ต้ รวมทัง้
ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับถ้วยชาซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวทีน่ ่ี
จากนัน้ พาท่านสู่ สวนส้มไร้เมล็ด (ORANGE FARM) ความมหัศจรรย์ท่ธี รรมชาติสร้างสรรค์
เกาะเชจูเป็ นทีเ่ ดียวในเกาหลีทส่ี ามารถปลูกส้มได้ดแี ละอร่อยทีส่ ุดในประเทศ ผลไม้อนั ดับ 1ของ
เกาะเชจู และเป็ นส้มสายพันธุท
์ ไ่ี ร้เมล็ด รสชาติจดั จ้าน วิตามินซีสงู กินแล้วแก้อาการหวัดได้ดมี าก
ท่านสามารถเข้าไปเยีย่ มชมสวน และชิมส้มสดๆจากสวน รับรองความอร่อยติดอกติดใจ แถมได้
ถ่ายภาพความดกของสวนส้มบนเกาะเชจูอกี ด้วย นอกจากนี้สวนส้มยังเป็ นสถานที่ถ่ายทาซีร่ี ส์
เกาหลีช่อื ดังหลายเรื่อง อาทิเช่น MY GIRL (รักหมดใจยัยกะล่อน)

จากนัน้ พาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE)
วัดแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนเขาซันบังหันหน้ าออกสู่ทะเล ระหว่ างทางขึ้นท่านจะได้ย ินเสียงพระสวดมนต์
ภายในวัด จะประดิษ ฐานพระพุ ท ธรูปองค์ใ หญ่ ซ่งึ เป็ นพระ ประธานที่ม ีความศัก ดิ ์สิท ธิแ์ ละเป็ นที่
เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใต้ทน่ี ับถือศาสนาพุทธ และรูปปั น้ เจ้าแม่กวนอิมซึง่
หันหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ ยังมีรูปปั ้นพระสังกัจจายน์ ซึง่ หากได้ลูบพุงก็จะร่ารวยเงินทอง ท่าน
จะได้พบกับวิถกี ารทาบุญของชาวเกาหลีใต้ทแ่ี ตกต่างกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อ
เป็ นอาหารสาหรับพระสงฆ์เพื่อความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทียนเพื่อเป็ นแสงสว่างแห่งชีวติ นอกจากนัน้ ทีว่ ดั แห่งนี้ท่านยังจะได้ช่นื ชมกับ
วิวทะเลทีส่ วยงามของแหลมมังกรทีย่ ่นื ออกมาสูม่ หาสมุทร
อาหารเย็น พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล เป็ นอาหารทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมของชาวเกาหลี โดยการนาหมูสามชัน้ ไปย่างงบนแผ่นโลหะ
ทีถ่ ูกเผาจนร้อน ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟ
์ พร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั ่นบางๆ พริกไทยป่ น เกลือ และ
น้ามันงา ถึงแม้ว่า ซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการทีส่ ดุ แสนจะธรรมดา คือไม่ได้มกี ารหมักหรือมีสว่ นผสมทีห
่ ลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึง
รสชาติแล้ว นับว่าพลาดไม่ได้เลย
นาเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดิ นทาง

ยอดเขา ซองซาน อิ ลจุลบง - ชายหาดควังชิ กี - สวนฮอนอิ นจี - ร้านน้ามันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ

รับประทานอาหารเช้ าที่ โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดอง
เกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีต อาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่น ๆมากนัก แต่ จ ะต่ างตรงที่จานวนจาน(ใส่
กับข้าว) ทีน่ ้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
จากนัน้ นาท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิ ลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็ นภูเขาไฟ
ทีด่ บั แล้ว ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ ลี กั ษณะเหมือนมงกุฎ เป็ นสถานทีโ่ ด่งดังทีผ่ คู้ นมาขอพรและชม
พระอาทิตย์ขน้ึ เป็ นหนึ่งใน 10 สถานทีส่ วยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายังสามารถดื่มด่ากับ
ท้ อ งฟ้ าและน้ า ทะเลสีค ราม ทิว ทัศ น์ ท่ีส วยงามโดยรอบของตัว เมือ งเชจู เป็ นสถานที่ ที่
นักท่องเที่ยวจากทั ่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ใหม่
ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินขึน้ ไปยังปากปล่องภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว ระหว่างทางท่าน
สามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวทีท
่ ่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิว
ทิวทัศน์และบรรยากาศทีแ่ ตกต่างกัน เมือขึน้ ไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้
สัมผัสกับอากาศบริสท
ุ ธิ ์ และทัศนียภาพทีส่ วยงามอย่างแน่น
หมายเหตุ: สาหรับท่านทีต่ อ้ งการขึน้ ปากปล่องภูเขาไฟ สามารถชาระค่าตั ๋วด้วยตนเอง ณ จุดทางขึน้ เขา

จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ ชายหาดควังชิ กี (GWANGCHIGI BEACH) เป็ นชายหาดทีส่ วย
ที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะเชจู ชายหาดนี้มท
ี ศั นีย ภาพเป็ นเอกลักษณ์มวี ิวพื้นหลังเป็ นปากปล่อง
ภู เ ขาไฟซองซานอิล จูบ งซึ่ง เป็ นไฮไลท์ข องเกาะเชจู ทุ ก ท่ า นจะได้ช มความสวยงามของ
ธรรมชาติท่ยี งั คงความอุ ดมสมบูรณ์ แ ละรับลมทะเลเย็นๆ และ ที่สาคัญ ยังเป็ นจุดชมวิว พระ
อาทิตย์ตกทีส่ วยทีส่ ดุ แห่งหนึ่งบนเกาะเชจู

อาหารกลางวัน บริ การท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก" เป็ นการนาเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนาไปผัดคลุกเคล้าพร้อม
น้ าซุป นักท่องเทีย่ วนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง
และข้าวสวยร้อนๆ เป็ นอาหารพิเศษทีข่ อแนะนา

จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ สวนฮอนอิ นจิ (HONINJI PARK) สวนฮอนอินจิ ตามตานานเล่า
ว่าเป็ นจุดกาเนิดของเกษตรกรรมบนเกาะเชจู เนื่องจากเทพเจ้า SAMSININ 3 องค์ได้อภิเษก
สมรสกะัับเจ้าหญิงทัง้ 3 องค์ หลังจากนัน้ ก็ได้มกี ารสร้างปราสาท บ่อน้ า เลีย้ งวัว ปลูกต้นไม้
และพืชต่างๆ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากในเกาะเชจู และเป็ นที่นิยมสาหรับชาว
เกาหลีมาถ่ายพรีเวดดิง้ และใส่นิยมชุดฮันบกมาถ่ายรูป และยังเป็ นสถานทีจ่ ดั งาน "HONONJI
WEDDING FESTIVAL" ณ สวนแห่ ง นี้ ทุ ก ท่ า นสามารถเพลิ ด เพลิ น กับ การเดิ น เล่ น ใน
บรรยากาศเงียบสงบและเก็บรูปความประทับใจ

จากนัน้ พาท่านเดินทางต่ อที่ ร้านน้ ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการ
วิจยั มากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน่ าตาล
ในกระแสเลือด ป้ องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิม่
ภูมติ ้านทานและทาให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึง่ กาลังเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากคนในประเทศ
เกาหลีเป็ นอย่างมาก และยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆทีท
่ าจากสนเข็มแดงซึง่ เป็ นสินค้ายอดนิยมสาหรับคน
เกาหลีและนักท่องเทีย่ ว

จากนัน้ พาท่านเยีย่ มชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บา้ นแห่งนี้
ไม่ใช่เป็ นแค่หมู่บา้ นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงั เป็ นหมู่บา้ นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ทีย่ งั มีชาวบ้าน
อาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านทีน่ ่ีคอื จะใช้ดนิ เหนียว ผสมกับมูลม้า เป็ นตัวยึดก้อนหินและ
ก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็ นโครงสร้างของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมาเทีย่ วเกาหลีใต้แล้วเคยเห็นไหต่างๆทีอ่ ยูต่ าม
บ้านก็จะเดาได้ว่าเป็ นไหสาหรับทา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แต่สาหรับทีเ่ กาะนี้นน
ั ้ ไหทีว่ างเรียง
รายกันอยู่ตามบ้านเรือนทีน่ ่ีจะเป็ นไหสาหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอร์ร่ี ทีจ่ ะมีเฉพาะบนเกาะ
แห่งนี้ โดชาวบ้านจะนาผลเบอร์รป
่ี ่ ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ าผึง้ และหมักไว้สามปี ก่อนที่จะนามา
รับประทานได้ รสชาติหวานอมเปรีย้ ว และในสมัยก่อนก็เคยถูกใช้ในการรักษาคนป่ วย ปั จจุบนั นี้กเ็ ป็ นสินค้าทีผ่ มู้ าเยีย่ มเยือนมักจะซือ้
กลับไปรับประทาน และซือ้ เพื่อเป็ นของฝาก
อาหารเย็น พร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนู “ซีฟ๊ ดนึ
ู ่ ง” เมนูป้ิ งย่างประกอบไปด้วยหอย และ กุง้ เกาะเชจูขน้ึ ชื่อด้วยอาหารทะเลสดๆ
อยากให้ทุกท่านได้ลม้ิ ความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ
นาเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดิ นทาง

ยงดูอม
ั ร็อค หรือ โขดหิ นรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงิ นวอน ศูนย์เครือ
่ งสาอาง - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิ วตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

รับประทานอาหารเช้ าที่ โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดอง
เกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จานวนจาน (ใส่
กับข้าว) ทีน่ ้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
จากนัน้ พาทุ กท่านชม ยงดูอม
ั ร็อค โขดหิ นมังกร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้าม
ทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมั ร็อคทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์
เสน่ หท
์ างธรรมชาติของเกาะเจจู ซึง่ ถือกันว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยือน ยงดูอมั ร็อค เพื่อมาดูโขด
หินมังกร ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงเกาะเจจู โขดหินมังกรแห่งนี้เกิดขึน้ จากการกัดกร่อนของคลื่นลม
ทะเล ทาให้มรี ูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกรกาลังอ้าปากส่งเสียงร้องคารามและพยายามทีจ่ ะผุด
ขึน้ จากท้องทะเล เพื่อขึน้ สู่ทอ้ งฟ้ า เป็ นประติมากรรมทีธ่ รรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานทีแ่ ห่งนี้
เป็ นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเกาหลีเป็ นอย่างมาก และยังสามารถเดินไปเยี่ยมชมสะพานข้าม
ทะเลยงยอนเพื่อชมวิวธารลาวาทีต่ อนนี้กลายเป็ นธารน้าทะเลทีม่ สี สี วยงามแปลกตา อีกด้วย

จากนั น้ น าท่ า นชม ร้า นสมุ น ไพร (K0REA HERB) ใหม่ ล่ า สุ ด ของเกาหลี โดยมีก ารจดลิข สิท ธิ ์
เรียบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ ว
ดีสาหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่
ตกค้างหรือไขมันทีส่ ะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ ซึง่ ยัง
ส่งผลดีต่ อสุขภาพร่างกายของท่านเอง ร้านละลายเงิ นวอนหรือ (SUPERMARKET) ที่น่ีม ีขนม
พืน้ เมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็คส้ม ส้มอบแห้ง ส้มเคลือบช็อคโกแล็ต
ช็อคโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน ลูกบอลซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้ า
และยังมีชุดเครื่องนอนอันดับ 1ของเกาหลี (SESA LIVING) ทีน่ ุ่ ม น่ าสัมผัส พร้อมกับการกันไรฝุ่ นได้ดเี ยีย่ ม ของฝากของทีร่ ะลึกมีให้
ท่านได้เลือกซือ้ มากมาย พร้อมทัง้ มีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครือ
่ งสาอางค์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสาอางค์ทห
่ี มอ
ศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีเ่ หมาะกับผูท
้ ม่ี ปี ั ญหาผิวหน้า ไม่ว่าจะเป็ น
สิว มีรว้ิ รอย ฝ้ า กระ จุดด่างดาใบหน้าหมองคล้า อยากผิวขาวสว่างใส ไร้รว้ิ รอย แต่ งหน้าเบาๆโชว์ผวิ
แบบสาวเกาหลี โดยไม่ตอ้ งศัลยกรรม

อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู บูเดชิ เก อาหารจานนี้เกิดขึน้ ในช่วงสงครามเกาหลี สมัยนัน้ อาหารการกินค่อนข้างหายาก จึง
รวบรวมอาหารทีไ่ ด้รบั แจกจากทางทหารสหรัฐมารวมกันแล้วใส่ทุกอย่างลงไปมีทงั ้ ฮ็อตดอต ชีส แฮม ถั ่วกระป๋ อง รามยอน และกิมจิ
ลงไปอยู่ในนัน้ จึงเกิดเป็ นเมนูบเู ดชิเก รับรองว่าอร่อยถึงใจเกาหลีสไตล์อย่างแน่นอน

จากนัน้ นาท่านสู่ ศูนย์โสม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐั บาลรับรองคุณภาพว่าผลิต จาก
้่ ความรูเ้ กี่ยวกับโสมพร้อม
โสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นโสมทีม่ คี ุณภาพดีทส่ี ุด ภายในจะมีเจ้าหน้าทีให้
อธิบายคุณภาพและผลิตภัณฑ์ท่ผี ลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มคี ุณภาพดีท่สี ุดและราคาถูก
กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ทท
่ี ่านรักและนับถือ

จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีลอ๊ ตเต้ ดิ วตี้ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ ่มี สี นิ ค้าชัน้
นาปลอดภาษีให้ท่านเลือกซือ้ มากมายกว่า 500 ชนิด น้ าหอม เสือ้ ผ้า เครื่องสาอางค์ กระเป๋ า นาฬิกา
เครื่องประดับ 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, 3CE, Mac, Bobbi Brown, Chanel, Jo
Malone, Perfumes ฯลฯ

จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์ เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าท้องถิน่ 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,
INNISFREE, Fashion, Cosmetic สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้ งทีเ่ ร้าใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียง
ดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศเกาะเชจู พร้อมร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านคาเฟ่ มากมาย

21:30-22.30 น. เหินฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เทีย่ วบินที่ 7C2243 พร้อม
ความประทับใจ
01.00-02-00 น. เดินทาง

ถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

**กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทังที
้ ก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ ะบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษท
ั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิ
้ น้ และขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษท
ั *** ในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสายการบิน อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด
หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ ่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษทั และเจ้าหน้าที่ ทีจ่ ะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการ
ท่องเทีย่ วทีร่ ะบุในโปรแกรม ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่าด้วยกรณีใดๆทัง้ สิน้ ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใช้จ่ าย
ทีล่ กู ค้าและบริษท
ั จ่ายไปแล้ว
***เนื่ องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบ
ั แจ้งเตือนหลายครังจากกองตรวจคนเข้
้
าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิ น เรื่องผูแ้ อบแฝงมาเป็ น
นักท่องเที่ ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิ ดกฎหมาย ดังนัน
้ ตังแต่
้ วน
ั ที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม JEJU 4D2N ทางแลนด์
เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลก
ู ค้าไป-กลับพร้อมกรุป
๊ เท่านัน
้ เป็ นจานวนเงิ น (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็ น
นักท่องเที่ ยวจริ งๆ เดิ นทางท่องเที่ ยวพร้อมกรุป
๊ และกลับพร้อมกรุป
๊ ตามโปรแกรมที่ กาหนด สามารถขอรับเงิ นประกันนี้ คืนเต็มจานวน ดังนัน
้ จึง
ใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นประกันกรณี ลูกค้าไม่ผา่ นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรม
แรงงานทัง้ ที่ ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้ าที่ ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดิ นทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึน
้ ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย
ลูกค้าจะต้องเป็ นผูช้ าระเองทัง้ หมด
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดิ นทางท่องเที่ ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั ่วโมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที่
ติ ดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดิ นทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดิ นทางจากทัวร์
ได้ เพื่อความเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

อัตราค่าบริ การ
พีเรียตเดิ นทาง

ราคาโปรโมชั ่น

ราคาปกติ

ธันวาคม : 12-15,13-16,14-17

9,090

12,590

ธันวาคม : 15-18

9,190

12,690

ธันวาคม : 1-4

9,490

12,990

9,590

13,090

ธันวาคม : 7-10,9-12,10-13,17-20,18-21,19-22,
20-23,21-24,22-25

9,990

13,490

ธันวาคม : 23-26

10,490

13,990

ธันวาคม : 3-6,5-8,6-9,24-27

10,990

14,490

ธันวาคม : 25-28,26-29,27-30

11,490

14,990

ธันวาคม : 28-31

11,990

15,490

ธันวาคม : 29-1 มกราคม

14,990

18,490

ธันวาคม : 4-7,31-3 มกราคม

15,990

19,490

ธันวาคม : 30-2 มกราคม

17,990

21,490

ธันวาคม : 2-5,8-11,11-14,16-19

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900.-

***ราคาโปรโมชั ่น มีจานวนจากัด(ราคายึดตามหน้ าเว็บไซต์)
เงื่อนไขการให้บริการกรณี สารองที่นัง่
1. ราคาโปรโมชั ่นชาระเงินเต็มจานวน 1 วันหลังได้รบั invoice
ราคาปกติชาระเงินมัดจา*** ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รบั invoice
2. ส่วนทีเ่ หลือชาระเต็มจานวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีทไ่ี ม่ชาระยอดเงินส่วนทีเ่ หลือตามเวลาทีก่ าหนด รวมถึงกรณีเช็ค
ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถอื ว่าท่านสละสิทธิ ์ในการเดินทางกับทางบริษทั
ราคานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบิน ตามทีร่ ะบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ

-

ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ

-

ค่าทีพ
่ กั ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ / ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิทธิ ์หัวหน้าทัวร์ไม่บนิ ขึน้ ไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคานี้ ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิน่ 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มทีส่ ั ่งเพิม่
นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั ่งเพิม่ กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห
่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 กก.)
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3) ใบสาคัญถิน่ ทีอ่ ยู่ 4) สาเนา
ทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผูเ้ ดินทางเตรียมเอกสารและดาเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านัน้
(สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า -ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
ค่าอาหารทีล่ ูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลีย่ นแปลงจากทีโ่ ปรแกรมกาหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารทีท
่ าง
ทัวร์จดั ให้ กรุณาเตรียมอาหารสาเร็จรูปส่วนตัวสารองมาด้วย
กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง
- สาหรับราคาปกติ
- ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ า ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าทัวร์ 50%
- ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ า น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเดินทาง ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
(ราคาโปรโมชั ่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงวันเดินทางและผูเ้ ดินทางได้ในทุกกรณี เป็ นเงื่อนไขของทาง
บริษทั เท่านัน้ )
- ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้***
- กรุ๊ปทีเ่ ดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น Charter
Flight, Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
(ราคาโปรโมชั ่นไม่สามารถยกเลิ กการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดิ นทางและผู้เดิ นทางได้ในทุกกรณี )
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิ กการเดิ นทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดิ นทางได้***
กรุป
๊ ที่ เดิ นทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิ น หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ ยวบิ นพิ เศษเช่น Charter
Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
จานวนผูเ้ ดินทาง ขันต
้ ่ า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) ขึน้ ไป โดยบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง
ราคานี้เป็ นราคาสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทยหรือผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเที่ยวต่างประเทศชาระเพิม่ ท่านละ 3,000
บาท)
เทีย่ วบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเทีย่ ว เท่านัน้ (หาก
หนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ )

ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณีทท
่ี ่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้ าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทยและ
ต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้
เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจาก ความประมาท
ของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท
่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
การติดต่อใดๆกับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทาในวันทาการของบริษทั ดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา
09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทร่ี ฐั บาลประกาศในปี นนั ้ ๆ ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของบริษทั
มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มอี านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั ทัง้ สิน้ เว้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจขอบริษทั กากับ
เท่านัน้
หากท่านทีต่ อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท
่ ุกครังก่
้ อนทาการออกตั ๋ว เพื่อ
ป้ องกันปั ญหาเทีย่ วบินล่าช้า เปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลีย่ นแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน โดย
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ าซึง่ อยูเ่ หนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบและคืนค่าใช้จา่ ยให้ในทุกกรณี
ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้ งตามทีโ่ ปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 100,000 วอน หรือเป็ นเงินไทย3,000
บาท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึน้ อยู่กบั ห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมทีเ่ ข้าพัก ไม่สามารถ
CONFIRM ให้ได้
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
ขอสงวนสิทธิ ์การตัดห้องพักสาหรับผูท
้ ไ่ี ม่เดินทาง ผูร้ ่วมเดินทางไม่สามารถใช้หอ้ งพักได้
ขอสงวนสิทธิ ์สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ ว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้
เมื่อท่ านตกลงชาระเงิ นไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริ ษท
ั ฯ ทางบริ ษท
ั ฯ จะถือว่าท่ านได้ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลง
ต่างๆ ที่ ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ก่อนทาการจอง

