กำหนดกำรเดินทำง เดือนธันวำคม 2563

โปรแกรมเดินทาง
ทุง่ ดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม -วัดซันบังซา โปรแกรมเพิม่ เติม พิพธิ ภัณฑ์ชาโอซุลลอค
สวนส้ม - คาเมเลียฮิลล์ - โชว์กายกรรม
ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ร้านน้ ามันสน - หมูบ
่ า้ นวัฒนธรรมซองอึบ –
โปรแกรมเพิม่ เติม ปั น่ จักรยานเรียลไบท์ / พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ า
ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร +สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน
ศูนย์เครือ่ งสาอาง - ศูนย์โสม - ดิวตีฟ
้ รี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
วันแรกของการเดิ นทาง

พบกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ(7C) - ออกเดิ นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิ นเจจูแอร์

22:00-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU
AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์ เตอร์เช็คอิน F ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 3 โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและ
อานวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน
ข้อแนะนำ ถ้ำต้องกำรนำของเหลวขึ้นเครื่ องใส่ กระเป๋ ำถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริ มำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น
(รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่ำว ควรใส่ ในถุงที่โปร่ งใสและสำมำรถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรนำ
ผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจำกสัตว์ไม่วำ่ เนื้ อหมู เนื้ อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุ ญำต ให้นำเข้ำประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกร
ตรวจพบจะต้องเสี ยค่ำปรับ

วันที่สองของการเดิ นทาง อุทยานแห่งชาติ ฮลั ลาซาน // ทุ่งดอกหญ้าแซพยอลโอรึม วัดซันบังซา- โปรแกรมเพิ่มเติ ม พิ พิธภัณฑ์ชา
โอซุลลอค / สวนส้ม /คาเมเลียฮิ ลล์ /โชว์กายกรรม
02.35-03.25 น. ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เทีย่ วบินที่ 7C เป็ นสายการบินโลว์คอสอันดับ1
ของประเทศเกาหลีใต้ สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่น่าประทับใจ พร้อมทัง้ ภาพลักษณ์ทด่ี ี โดยมีพรีเซ็นเตอร์เป็ นดาราชื่อดังของเกาหลี
สายการบินเจจูเป็ นสายการบินชันน
้ าทีพ
่ ฒ
ั นาได้อย่างรวดเร็วทีส่ ดุ ในประเทศเกาหลีใต้ หลังจากการก่อตัง้ เมื่อปี 2005 ได้ขยายตัวอย่าง
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รวดเร็วโดยการปรับปรุงราคาให้มคี วามยุตธิ รรมแก่ลกู ค้าตามคาเรียกร้อง และยังได้มกี ารปฏิรป
ู ธุรกิจทางกา บินอย่างต่อเนื่องอีกด้วย สาย
การบินเจจูได้ทาให้การท่องเทีย่ วเป็ นทีแ่ พร่หลายจนประสบความสาเร็จ ซึง่ ก่อนหน้านัน้ ไม่เคยนาวิธเี หล่านี้มาปฏิบตั ิ จนทาให้ประเทศ
เกาหลีใต้กลายเป็ นประเทศท่องเทีย่ วได้ มีเส้นทางบินมากกว่า 67 แห่งในเมืองสาคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800ของสายการบินเจจู ไดรับ
การยอมรับจากทั ่วโลก ‘ในด้านความ ปลอดภัย’และ‘สมรรถภาพ’เป็ นเครื่องบินทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ และมีช่อื เสียงในต่างประเทศ

09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เป็ นท่าอากาศยานทีใ่ หญ่เป็ นอันดับที่ 2 ของเกาหลีใต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติ
อินชอน ได้ถูกจัดอันดับจาก OAG ว่ามีไฟลท์หรือการจราจรบนท้องฟ้ าเยอะทีส่ ุดในโลก ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของท่าน
ให้เร็วขึน้ 2 ชั ่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พาท่านเดินทางสู่ เมือง
มรดกโลก เกาะเชจู ที่องค์การ UNESCO ให้รางวัลเกาะเชจูเป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ ของโลก (THE WORLD’S
NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเป็ นเกาะทีเ่ กิดใหม่จากภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว

พ าทุ กท่ าน เดิ น ท างสู่ ทุ่ งด อ ก ห ญ้ า แ ซ พ ย อ ล โอ รึ ม
(SAEBYEOL OREUM) เป็ นภูเขาไฟทีม่ ชี ่อื เสียงอีกแห่งหนึ่งของเกาะเช
จู เป็ นสถานที่ม องเห็น ดาวประจ าเมือ งที่เปล่ ง ประกายสวยงามบน
ท้องฟ้ ายามพลบค่าและเป็ นรูจ้ กั กันอย่างแพร่หลายในรายการชื่อดังอย่าง
Hyori's Home Stay ทุกท่านสามารถขึน้ มาสัมผัสบรรยากาศอันสดใส ชม
พระอาทิต ย์ก ัน บนภู เขาไฟแห่ ง นี้ ขอแนะน าว่ า ห้า มพลาดเด็ด ขาดๆ
นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้เป็ นที่จดั เทศกาล Jeju Fire Festival จะมีขน้ึ ที่
บริเวณเนินเขา โดยจะจัดในช่วงประมาณปลายเดือนกุม ภาพันธ์ไปจนถึง
ต้นเดือนมีนาคมของทุกปี ที่น่ีจะมีก ารจุดไฟอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็ นการ
ต้อนรับฤดูเกีย่ วเก็บและยังเป็ นการอวยพรให้มสี ุขภาพดีอกี ด้วย ซึ่ เพื่อ
ทาการเตรียมพืน้ ทีใ่ นการปลูกพืชสาหรับฤดูเก็บเกีย่ วถัดไป
(หมายเหตุไม่ได้พาไปชมงานเทศกาล)
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อาหารกลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอว๊ิ เป็ นเมนู อาหารเกาหลีพ้นื เมืองดัง้ เดิม จิมดักจานใหญ่น้ีประกอบไปด้ว ย ไก่ชน้ิ โต
วุน้ เส้นเกาหลีน้ีมลี กั ษณะเป็ นเส้นแบนใหญ่ๆทาจากมันฝรั ่งทาให้เหนียวนุ่ มเป็ นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะเสิรฟ
์ พร้อมข้าวสวย
ร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉบั ๆให้เป็ นชิน้ เล็กพอดีคา รับรองต้องติดใจ

จากนัน้ พาท่านแวะนมัสการพระณ วัดซันบังโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE)
วัดแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล ระหว่างทางขึน้ ท่านจะได้ยนิ เสียงพระสวดมนต์
ภายในวัดจะประดิษ ฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซ่งึ เป็ นพระ ประธานที่มคี วามศักดิ ์สิท ธิ ์และเป็ นที่
เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใต้ทน่ี บั ถือศาสนาพุทธ และรูปปั น้ เจ้าแม่กวนอิม
ซึง่ หันหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ ยังมีรูปปั น้ พระสังกัจจายน์ ซึง่ หากได้ลูบพุงก็จะร่ารวยเงินทอง
ท่านจะได้พ บกับวิถีการท าบุญ ของชาวเกาหลี ใต้ท่ีแ ตกต่ างกับวัฒ นธรรมไทย โดยนิ ย มถวาย
ข้าวสารเพื่อเป็ นอาหารสาหรับพระสงฆ์เพื่อความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทียนเพื่อเป็ น แสงสว่าง
แห่งชีวติ นอกจากนัน้ ทีว่ ดั แห่งนี้ท่านยังจะได้ช่นื ชมกับวิวทะเลทีส่ วยงามของแหลมมังกรทีย่ ่นื ออกมาสูม่ หาสมุทรอาหารเย็น
โปรแกรมเพิ่ มเติ ม พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค / สวนส้ม/คาเมเลียฮิ ลล์/โชว์กายกรรม
โปรแกรมเพิม่ เติม ชาระเพิม่ 3,000 วอน
พาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนทีไ่ ด้รบั ของขวัญจากธรรมชาติ
ทาให้เป็ นทีป
่ ลูกชาเขียวคุณภาพสูง ทีส่ ่งผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทั ่วโลก เป็ นสถานที่
จัดแสดงประวัติแ ละวัฒ นธรรมการชงชา อันหลากหลาย รวมถึงผลิต ภัณ ฑ์แปรรูปจากชา
นานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยีย่ มเหมาะสาหรับซือ้ เป็ นของฝาก มีคุกกีช้ าเขียว ซุปชา
เขียว แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็ นต้น ภายในยังมีคาเฟ่ ทีจ่ าหน่ ายชาเขียว ทัง้ ร้อน
และเย็น ไอศกรีม ชาเขีย ว และโรลชาเขียวที่คุณไม่ควรพลาด ภายในยังประกอบไปด้วย หอ
ชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สมั ผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวที่ใหญ่ ท่สี ุด ในเกาหลีใต้
รวมทัง้ ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับถ้วยชา ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวทีน่ ่ี

โปรแกรมเพิ่มเติ ม ชาระเพิ่ ม 8,000 วอน
จากนัน้ พาท่านสู่ สวนส้มไร้เมล็ด (ORANGE FARM) ความมหัศจรรย์ทธ่ี รรมชาติสร้างสรรค์ เกาะเช
จูเป็ นทีเ่ ดียวในเกาหลีทส่ี ามารถปลูกส้มได้ดแี ละอร่อยทีส่ ดุ ในประเทศ ผลไม้อนั ดับ1ของเกาะเชจู และ
เป็ นส้มสายพันธุท
์ ไ่ี ร้เมล็ด รสชาติจดั จ้าน วิตามินซีสงู กินแล้วแก้อาการหวัดได้ดมี าก ท่านสามารถเข้า
ไปเยีย่ มชมสวน และชิมส้มสดๆจากสวน รับรองความอร่อยติดอกติดใจ แถมได้ถ่ายภาพความดกของ
สวนส้มบนเกาะเชจูอกี ด้วย นอกจากนี้สวนส้มยังเป็ นสถานที่ถ่ายทาซีรส่ี เ์ กาหลีช่อื ดังหลายเรื่อง อาทิ
เช่น MY GIRL (รักหมดใจยัยกะล่อน)
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โปรแกรมเพิ่มเติ ม ชาระเพิ่ ม 8,000 วอน
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ คาเมเลี ยฮิ ลล์(CAMELLIA HILL) สวนพฤกษชาติท่มี ดี อกคาเมเลีย
ประมาณ 6000 ต้น มากกว่ า 500 สายพันธุ์สวนดอกไม้ท่ป
ี ลูกดอกไม้ต ามฤดูกาลไปกี่ครัง้ ก็ไม่ ซ้า
เหมาะอย่างยิง่ กับคู่รกั หรือสาว ๆ ที่รกั การถ่ายรูปกับดอกไม้ เพราะที่น่ีม ีจุดโฟโต้โซนและดอกไม้
สวยงามเยอะมากราวกับคุณกาลังเดินอยู่ในเทพนิยายทีเดียว แต่ ละจุดจะประกอบด้วยฉากน่ ารัก
พร็อพเก๋ ๆ ทีค่ วรค่าแก่การถ่ายรูปมาก นอกจากดอกคาเมเลียยังมีพนั ธุไ์ ม้อ่นื ๆ อีกกว่า 250 ชนิด
ในแต่ละฤดูกาลก็ปลูกดอกไม้แตกต่ างกันไป เช่น ดอกคาร์มเี ลีย ดอกทิวลิป ซากุระ ต้นการ์ดิเนีย
ดอกไฮเดรนเยีย ดอกเบญจมาศ ดอกหญ้ า สีช มพู ห รือ Pink Muhly Grass (สวนดอกไม้ต าม
ฤดูกาล ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ ณ วันเดินทาง)
โปรแกรมเพิ่มเติ ม ชาระเพิ่ ม 12,000 วอน
พาท่านเข้าชม โชว์กายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดงความสามารถของนักแสดง
ในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุน่ ของร่างกาย มีการแสดงหลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะ
แตกต่ างกันไป เป็ น ที่ต่ืน ตาตื่น ใจของผู้ช ม มีท งั ้ แสง สี เสีย ง ท่ านจะได้รบั ค วามสนุ กสนาน
เพลิดเพลิน และหวาดเสียว ไปพร้อมๆกัน เช่น โชว์ลอดห่วง โชว์น้ีนักกายกรรมจะหมุนตัวและ
แสดงท่วงท่ากายกรรมต่างๆ ด้วยห่วงที่หอ้ ยอยู่กลางอากาศ โชว์กายกรรมกลางอากาศด้วยผ้า
นักแสดงจะเล่นกายกรรม บิดตัวด้วยท่าทาง สง่างามขณะห้อยตัวอยู่กลางอากาศด้วยผ้าเพีย งผืน
เดียว เป็ นต้น แต่ไฮไลท์ของโชว์น้ี คือ มอเตอร์ไซค์ผาดโผนในพืน้ ทีจ่ ากัด
อาหารเย็นพร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล เป็ นอาหารทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมของชาวเกาหลี โดยการนาหมูสามชัน้
ไปย่างบนแผ่นโลหะทีถ่ ูกเผาจนร้อน ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟ
์ พร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว
กระเทียมหั ่นบางๆ พริกไทยป่ น เกลือ และน้ ามันงา ถึงแม้ว่าซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการที่สุดแสนจะ
ธรรมดา คือไม่ได้มกี ารหมักหรือมีสว่ นผสมทีห่ ลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว นับว่าพลาดไม่ได้เลย
จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
่ า้ นวัฒนธรรมซองอึบ
วันที่สามของการเดิ นทาง ยอดเขาซองซานอิ ลจูบง - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง - หมูบ
โปรแกรมเพิ่มเติ ม ปัน่ จักรยานเรียลไบท์ / พิ พิธภัณฑ์สต
ั ว์น้า
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้
กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่ างจากอาหารมือ้ อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ทีน่ ้อยกว่า
เท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
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จากนัน้ นาท่านชม ยอดเขาซองซานอิ ลจูบง (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็ นภูเขาไฟ
ทีด่ บั แล้ ปากปล่องภูเขาไฟที่มลี กั ษณะเหมือนมงกุฎ เป็ นสถานทีโ่ ด่งดังทีผ่ ู้คนมาขอพรและ
ชมพระอาทิตย์ขน้ึ เป็ นหนึ่งใน 10 สถานทีส่ วยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรา ยังสามารถดื่ม
ด่ากับท้องฟ้ าและน้ าทะเลสีคราม ทิวทัศน์ท่สี วยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็ นสถานที่ท่ี
นักท่องเทีย่ วจากทั ่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ใหม่
ทางธรรมชาติข องโลก ท่านสามารถเดินขึน้ ไปยังปากปล่องภู เขาไฟที่ดบั แล้ว ระหว่างทาง
ท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุ มสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพัก สามารถ
สัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยากาศทีแ่ ตกต่างกัน เมื่อขึน้ ไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟ
ท่านจะได้สมั ผัสกับอากาศบริสท
ุ ธิ ์ และทัศนียภาพทีส่ วยงามอย่างแน่นอน
จากนัน้ พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติผ่านผลงานการ
วิจยั มากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมัน และน้ าตาลใน
กระแสเลือด ป้ องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่ม ภูม ิ
ต้านทานและทาให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึ่งกาลังเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลี
เป็ นอย่างมาก

อาหารกลางวัน บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก" เป็ นการนาเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนาไปผัด คลุกเคล้าพร้อมน้ าซุป
นักท่องเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่อ งเคียงต่าง และข้าวสวย
ร้อนๆ เป็ นอาหารพิเศษทีข่ อแนะนา
จากนั น้ พาท่ า นเยี่ย มชม หมู่ บ้ า นวัฒ นธรรม "ซองอึ บ " (SONGEUB FOLK VILLAGE)
หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็ นแค่หมู่บ้านนิท รรศการธรรมดา แต่ยงั เป็ นหมู่บา้ นโบราณอายุ มากกว่า
300 ปี ทีย่ งั มีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านทีน่ ่ีคอื จะใช้ดิ นเหนียว ผสมกับ
มูลม้า เป็ นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้ว ยกันเป็ นโครงสร้างของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมาเทีย่ ว
เกาหลีใต้แล้วเคยเห็นไหต่างๆทีอ่ ยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็ นไหสาหรับทา "กิมจิ" หรือผักดอง
ของเกาหลี แต่สาหรับที่เกาะนี้นัน้ ไหที่วางเรียงรายกันอยู่ตามบ้านเรื อนที่น่ีจะเป็ นไหสาหรับ
หมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอร์ร่ี ทีจ่ ะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะนาผลเบอร์รป่ี ่ า
มาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ า ผึง้ และหมักไว้สามปี ก่ อนที่จะนามารับประทานได้ รสชาติหวาน
อมเปรีย้ ว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้ในการรักษาคนป่ วย ปั จจุบนั นี้กลายเป็ นสินค้าทีผ่ มู้ าเยีย่ มเยือนมักจะซือ้ กลับไปรับประทาน และซือ้
เพื่อเป็ นของฝาก
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โปรแกรมเพิ่มเติ ม ปัน่ จักรยานเรียลไบท์ / พิ พิธภัณฑ์สต
ั ว์น้า
โปรแกรมเพิ่มเติ ม ชาระเพิ่ ม 12,000 won
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทาง ปั น่ จักรยานเรีย ลไบท์ (RAIL BIKE JEJU) เป็ นแหล่งท่องเที่ย วรูปแบบ
ใหม่นั บได้ว่าเป็ นสถานที่พกั ผ่อนและออกกาลังกาย Rail Bike คือการปั น่ จักรยานบนรางรถไฟ เป็ น
รถจักรยาน 4 ล้อที่ต้องใช้คนปั น่ ตัง้ แต่ 2-4 คน เพราะมีม อเตอร์ไฟฟ้ าช่ว ยในการขับ เคลื่อน ทาให้
เหนื่อยเกินไป สาหรับการปั น่ จักรยาน Rail Bikeใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที ทุกคนจะเริม่ สตาร์ท
ออกจากจุ ด เดีย วกัน จากนั น้ เจ้า หน้ า ที่จ ะปล่ อ ยให้ปั น่ จัก รยานไปทีล ะคัน โดยให้ม ีร ะยะห่ างกัน
ประมาณ 20 เมตร ระหว่างเส้นทางทุกท่านสามารถชมธรรมชาติทเ่ี ต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานา
ชนิด
โปรแกรมเพิ่มเติม ชำระเพิ่ม 20,000 won
จากนัน้ พาท่ านเข้าชม พิพิธ ภัณ ฑ์สตั ว์น้ า (HANWHA AQUA PLANET JEJU) หรือ อควาเรีย มที่
ใหญ่ ทส่ี ุดในเกาหลีใต้และมีตู้ปลาใหญ่ทส่ี ุดในเอเชีย เป็ นสถานทีอ่ กี หนึ่งแห่ง ทีไ่ ม่ควรพลาดเมื่อได้มา
เยือนเกาะเชจู เพราะทีน่ ่เี ป็ นทั ่งศูนย์กลางการเรียนรูท้ างทะเล ความรูเ้ กีย่ วกับธรรมชาติและมีสงิ่ มีชวี ิต
ใต้ทะเลทีจ่ ดั แสดงได้น่าสนใจและสวยงาม มีตู้ปลาจานวนมากตัง้ แต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ทหึมา
อลังการชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใต้ทอ้ งทะเล ชมการให้อาหารนกเพนกวินตัวน้อย ทีต่ ่างกรูกนั มารับอาหารอย่างคึกคัก และปลากระเบนว่าย
ข้ามหัวไปมาทาให้คุณและครอบครัวหลงรักท้องทะเลโดยไม่รตู้ วั
พร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนู ซุปไก่สไตล์เกาหลี ซุปไก่ต้นตาหรับแบบดัง้ เดิมสไตล์เกาหลี น้ าซุปหอม
หวานละมุน เสริฟพร้อมเนื้อไก่นุ่มๆ ทานคู่กบั มันฝรั ่ง เมนู เสริฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ
ฟิ นกันไปสุดๆๆเลยค่ะ

จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง ยงดูอมั ร็อค หรื อ โขดหินรู ปหัวมังกร - ร้ านค้ าสมุนไพร +ร้ านละลายเงินวอน - ศู นย์ เครื่ องสาอาง
ศู นย์ โสม - ล็อตเต้ ดวิ ตีฟ
้ รี
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้
กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้ อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ทีน่ ้อยกว่า
เท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้

จากนัน้ พาทุกท่านชม ยงดูอม
ั ร็อ ค โขดหิ นมังกร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้า ม
ทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมั ร็อคทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์
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เสน่ หท์ างธรรมชาติของเกาะเจจู ซึง่ ถือกันว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยือน ยงดูอมั ร็อค เพื่อมาดูโขดหินมังกร ก็ถอื ว่ายังมาไม่ถงึ เกาะเจจู โขด
หินมังกรแห่งนี้เกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของคลื่นลมทะเล ทาให้ม ีรูปทรงลักษณะเหมื อนหัว มังกร กาลังอ้าปากส่งเสีย งร้องคารามและ
พยายามที่จ ะผุ ด ขึ้น จากท้อ งทะเล เพื่อ ขึ้ น สู่ท้อ งฟ้ า เป็ นประติม ากรรมที่ธ รรมชาติได้ส ร้า งสรรค์ม า สถานที่แ ห่ ง นี้ เป็ น ที่ส นใจของ
นักท่องเทีย่ วเกาหลีเป็ นอย่างมาก และยังสามารถเดินไปเยีย่ มชมสะพานข้ามทะเลยงยอนเพื่อชมวิวธารลาวาทีต่ อนนี้กลายเป็ นธารน้าทะเล
ทีม่ สี สี วยงามแปลกตาอีกด้วย

จากนัน้ นาท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ ์
เรียบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ ทอง มี
รสเปรี้ยว ดีสาหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยใน
การล้างสารพิษทีต่ กค้างหรือไขมัน ที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ หรือไต ช่วยให้ตบั หรือไต
ของท่านแข็งแรงขึน้ ซึง่ ยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง

จากนั น้ พาท่ า นเดิน ทางสู่ ศู น ย์ร วมเครื่ อ งส าอางค์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช
สาอางค์ท่ีห มอศัลยกรรมเกาหลีร่ว มออกแบบมากมาย มีผลิต ภัณ ฑ์ต่ างๆ ที่เหมาะกั บผู้ท่ีม ี
ปั ญหาผิวหน้า ไม่ว่าจะเป็ นสิว มีรว้ิ รอย ฝ้ า กระ จุดด่างดาใบหน้าหมองคล้า อยากผิวขาวสว่าง
ใส ไร้รว้ิ รอย แต่งหน้าเบาๆโชว์ผวิ แบบสาวเกาหลี โดยไม่ตอ้ งศัลยกรรม

อิสระอาหารกลางวัน ณ ดาวทาวน์เชจู
จากนัน้ นาท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐั บาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจาก
โสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นโสมทีม่ คี ุณภาพดีทส่ี ุด ภายในจะมีเจ้าหน้าทีใ่ ห้ ความรูเ้ กีย่ วกับโสม
พร้อมอธิบายคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ท่ผี ลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มคี ุ ณภาพดีท่สี ุด
และราคาถูก กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ทท่ี ่านรักและนับถือ

จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ล๊อตเต้ ดิ วตี้ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ ่มี สี นิ ค้า
ชัน้ นาปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด น้ าหอม เสือ้ ผ้า เครื่องสาอางค์ กระเป๋ า
นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลายแบรด์ดงั อาทิเช่ น Dior, Gucci, Prada ,Louis Vuitton, Fendi
,MCM, Gentle Monster, Balanciaga, Longchamp, Jestina, MLB, Watch, Etude, Innisfree, It's
Skin, The Face Shop, Ample:N, Laneige, Sulwhasoo, History of Whoo, 3 CE, Mac, Bobbi
Brown, Chanel, Jo Malone, Perfumes ฯลฯ
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จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์ เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าท้องถิน่ ชื่อดัง บนเกาะเชจู อาทิ
เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่องสาอางค์ เครื่องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัม ผัส
ประสบการณ์ชอ้ ปปิ้ งทีเ่ ร้าใจทีส่ ดุ ของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศทะเลใต้

21:30-22.30 น. เหินฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR

เทีย่ วบินที่ 7C พร้อมความประทับใจ

เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
**กรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรื อเข้ำประเทศที่ระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริ ษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริ กำรไม่วำ่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ***
ในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั ต่ำงๆ เช่น กรณี กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน กำรจรำจรติดขัด หรื อสิ่ งของสูญหำย
ตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นอยูเ่ หนือกำรควบคุมของบริ ษทั และเจ้ำหน้ำที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสี ยเวลำในกำรท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม
ผูเ้ ดินทำงไม่สำมำรถเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำย ว่ำด้วยกรณี ใดๆทั้งสิ้น ค่ำเสี ยเวลำ ค่ำเสี ยโอกำส และค่ำใช้จ่ำยที่ลูกค้ำและบริ ษทั จ่ำยไปแล้ว

***เนื่ องจากทางแลนด์เกาหลี 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 ทางแลนด์เกาหลี
จาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุป
๊ เท่านัน
้ เป็ นจานวนเงิ น (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็ นนักท่องเที่ ยวจริ งๆ
เดิ นทางท่องเที่ ยวพร้อมกรุป
๊ และกลับพร้อมกรุป
๊ ตามโปรแกรมที่ กาหนด สามารถขอรับเงิ นประกันนี้ คืนเต็มจานวน ดังนัน
้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจาก
ลูกค้าปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นประกันกรณี ลก
ู ค้าไม่ผา่ นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ ที่ ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้ าที่ ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดิ นทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึน
้ ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย

ลูกค้าจะต้องเป็ น

ผูช้ าระเองทัง้ หมด
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดิ นทางท่องเที่ ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั ่วโมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที่ ติด
ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดิ นทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดิ นทางจากทัวร์ได้ เพื่อ
ความเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก
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อัตราค่าบริ การ
พีเรียตเดิ นทาง

ราคาโปรโมชั ่น

ราคาปกติ

พฤศจิกายน ; 1-4 , 2-5 , 3-6 , 8-11 , 9-12 , 10-13
15-18 , 16-19 , 17-20 , 22-25 , 23-26 , 24-27 ,
29-2ธ.ค. , 30-3ธ.ค.

6,990

10,490

พฤศจิกายน ; 4-7 , 7-10 , 11-14 , 14-17 , 18-21 ,
21-24 , 25-28 , 28-1ธ.ค.

7,090

10,590

พฤศจิกายน ; 5-8 , 6-9 , 12-15 , 13-16 , 19-22
20-23 , 26-29 , 27-30

7,490

10,990

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900.-

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 รวมถึงกรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ 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 20 กก. /1ชิน้
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิทธิ ์หัวหน้าทัวร์ไม่บนิ ขึน้ ไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (เอกสารขอเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
ราคานี้ ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิน่ 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
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-

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดืม่ ทีส่ ั ่งเพิม่
นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั ่งเพิม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.)
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3) ใบสาคัญถิน่ ทีอ่ ยู่ 4)
สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผูเ้ ดินทางเตรียมเอกสารและดาเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง
เท่านัน้ (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
ค่าอาหารทีล่ กู ค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลีย่ นแปลงจากทีโ่ ปรแกรมกาหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่
ทางทัวร์จดั ให้ กรุณาเตรียมอาหารสาเร็จรูปส่วนตัวสารองมาด้วย
กรณียกเลิกการเดินทาง ตามเงื่อนไขพระราชบัญญัตธิ ุรกิจนาเทีย่ วและมัคคุเทศก์
สาหรับราคาปกติ

ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าทัวร์ 50%
ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเดินทาง ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงหมด
ั้
(ราคาโปรโมชั ่นไม่สามารถยกเลิ กการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดิ นทางและผูเ้ ดิ นทางได้ในทุกกรณี เป็ นเงื่อนไขของทางบริ ษท
ั เท่านัน
้ )

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลีย่ นชื่อผู้เดินทางได้***
กรุ๊ปทีเ่ ดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น Charter Flight,
Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา 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 (นักท่องเทีย่ วต่างประเทศชาระเพิม่ ท่านละ
3,000 บาท)
เทีย่ วบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเทีย่ ว เท่านัน้
(หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ )
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ น้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงาน
ทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
ทางบริษท
ั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ น้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ น้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจาก ความ
ประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี ่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
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มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มอี านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั ทัง้ สิน้ เว้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจขอบริษทั
กากับเท่านัน้
หากท่านทีต่ อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋ว เพื่อ
ป้ องกันปั ญหาเทีย่ วบินล่าช้า เปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลีย่ นแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี
ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้ งตามทีโ่ ปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 100,000 วอน หรือเป็ นเงินไทย
3,000 บาท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึน้ อยู่กบั ห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมทีเ่ ข้าพัก ไม่สามารถ
CONFIRM ให้ได้
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเทีย่ วกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
ขอสงวนสิทธิ ์การตัดห้องพักสาหรับผูท้ ไ่ี ม่เดินทาง ผูร้ ว่ มเดินทางไม่สามารถใช้หอ้ งพักได้
ขอสงวนสิทธิ ์สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ ว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริ ษท
ั ฯ ทางบริษท
ั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ
่ นไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ก่อนทาการจอง
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