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กำหนดกำรเดินทำง เดือน 13-30 เมษำยน 2562

โปรแกรมเดินทาง
ชมต้นฮงกาชิ นามู - พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - น้าตกซอนจียอน - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังโพมุนซา - ร้านน้ ามันสนเช็มแดง ชมทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิ โกจิ - ยอดเขาซองซานอิ ลซุลบง - ชายหาดวอลจองรี - ยง
ดูอมั ร็อค หรือ โขดหิ นรูปหัวมังกร +สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร - ร้านละลายเงิ นวอน - ศูนย์เครื่องสาอาง ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิ วตี้ฟรี - ดาวทาวน์ เมืองเชจู
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วันแรกของการเดิ นทาง

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

22:00-23.30 น. คณะเดินทำงพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผูโ้ ดยสำรขำออก เคำน์ เตอร์สำยกำรบิน JEJU AIR
(BOEING 737-800) หน้ำเคำน์เตอร์เช็คอิน F ใกล้ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2-3 โดยมีเจ้ำหน้ำทีจำกบริษทั คอยให้กำรต้อนรับและอำนวย
ควำมสะดวกในเรือ่ งของเอกสำรของท่ำน
ข้อแนะนำ ถ้ำต้องกำรนำของเหลวขึ้นเครื่ องใส่ กระเป๋ ำถื อติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณั ฑ์ และมีปริ มำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น
(รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณั ฑ์ดงั กล่ำว ควรใส่ ในถุงที่ โปร่ งใสและสำมำรถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดี ยวเท่ำนั้น กำรนำ
ผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจำกสัตว์ไม่วำ่ เนื้ อหมู เนื้ อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญำต ให้นำเข้ำประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกร
ตรวจพบจะต้องเสี ยค่ำปรับ

วันที่สองของการเดินทาง สนามบินเจจู - ชมต้นฮงกาชินามู - พิพธิ ภัณฑ์ชาโอซุลลอค - นา้ ตกซอนจียอน - ภูเขาซองอัค วัดซันบังโพมุนซา
02.25-03.25 น. ออกเดินทำงสูป่ ระเทศเกำหลีใต้ โดยสำยกำรบิน JEJU AIR เที่ยวบิ นที่ 7C2244 เป็ นสำยกำรบินโลว์คอสอันดับ1 ของ
เดิประเทศเกำหลี
นทำงถึงสนำมบินเจจู - ใอุต้
ทยำนแห่
งชำติฮลั ลำซำน - กำรดู
โชว์กำยกรรม
- ภูเขำซองอันค่ ำ- ประทั
วัดซันบังบ
ซำใจ- พิพพร้
ิธภัณอฑ์มทั
ชำโอซุ
ลลอค กษณ์ทด
สะดวกสบำย
แลเอำใจใส่
ง้ ภำพลั
ี่ ี โดยมีพรีเซ็นเตอร์เป็ นดำรำชือ่ ดังของเกำหลี สำย
กำรบินเจจูเป็ นสำยกำรบินชันน
้ ำทีพ่ น
ั นำดด้อย่ำงรวดเร็วทีส่ ุดในประเทศเกำหลีใต้ หลังจำกกำรก่อตัง้ เมือ่ ปี 2005 ดด้ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว
โดยกำรปรับปรุงรำคำให้มคี วำมยุตธิ รรมแก่ลูกค้ำตำมคำเรียกร้อง และยังดด้มกี ำรปฏิรปู ธุรกิจทำงกำ บินอย่ำงต่อเนื่องอีกด้วย สำยกำรบิน
เจจูดด้ทำให้กำรท่องเทีย่ วเป็ นทีแ่ พร่หลำยจนประสบควำมสำเร็จ ซึง่ ก่อนหน้ำนัน้ ดม่เคยนำวิธเี หล่ำนี้มำปฏิบตั ิ จนทำให้ประเทศเกำหลีใต้
กลำยเป็ นประเทศท่องเทีย่ วดด้ มีเส้นทำงบินมำกกว่ำ 67 แห่งในเมืองสำคัญ ๆ เครือ่ งบิน B737-800 ของสำยกำรบินเจจู ดด้รบั กำรยอมรับ
จำกทั ่วโลก ‘ในด้ำนควำมปลอดภัย’ ‘และสมรรถภำพ’เป็ นเครือ่ งบินทีใ่ ช้มำกทีส่ ดุ และมีชอ่ื เสียงในต่ำงประเทศ

รหัสทัวร์ : THT10-7C-KR-13-30APR19
09:20-10.20 น. เดินทำงถึงสนำมบินเชจู เป็ นท่ำอำกำศยำนทีใ่ หญ่เป็ นอันดับที่ 2 ของเกำหลีใต้ รองจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินชอน
ดด้ถูกจัดอันดับจำก OAG ว่ำมีดฟลท์หรือกำรจรำจรบนท้องฟ้ ำเยอะทีส่ ดุ ในโลก ก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2511 (กรุณำปรับเวลำของท่ำนให้เร็วขึ้น
2 ชั ่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลำท้องถิ่นของประเทศเกำหลี) ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร พำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมรดกโลก
เกาะเชจู ที่องค์กำร UNESCO ให้รำงวัลเกำะเชจูเป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ทำงธรรมชำติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7
WONDERS OF NATURE) เพรำะเกำะเชจูเป็ นเกำะทีเ่ กิดใหม่จำกภูเขำดฟทีด่ บั แล้ว
จำกนัน้ พำทุกท่ำน ชมต้ นฮงกาชิ นามู (HONGGACHINAMU) ต้น ฮงกำชิน ำมูเป็ นใบสีแดงสด
เมือ่ มองดูแล้วดูสดใสแปลกตำ คนเกำหลีถือว่ำเป็ นต้นดม้สแี ดงแห่งควำมรัก ระหว่ำงสองข้ำงทำง
เรีย งรำยดปด้ว ยต้น ฮงคำชิน ำมูอ วดสีส นั งดงำมช่ว งเวลำที่ใ บจะเป็ น สีแ ดงคือ เดือ นเมษำยน พฤษภำคมจึงเป็ นที่นิยมของคู่รกั เกำหลีมำเก็บภำพควำมประทับใจและเก็บดว้เป็ นควำมทรงจ ำ
(กำรเปลีย่ นสีของดอกดม้ขน้ึ อยู่กบั สภำพอำกำศ ณ วันเดินทำง)

พร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ดก่อบซีอวิ๊ เป็ นเมนูอำหำรเกำหลีพ้นื เมืองดังเดิ
้ ม จิมดักจำนใหญ่น้ีประกอบดปด้วย ดก่ช้นิ โต วุน้ เส้นเกำหลีน้ีม ี
ลักษณะเป็ นเส้นแบนใหญ่ ๆทำจำกมัน ฝรั ่งท ำให้เหนียวนุ่ มเป็ น พิเศษผัดคลุ กเคล้ำกับซอสสูตรเฉพำะ เสิร์ฟพร้อมข้ำวสวยร้อนๆ กำร
รับประทำนใช้กรรดกรตัดเส้นและดก่ฉบั ๆให้เป็ นชิน้ เล็กพอดีคำ รับรองต้องติดใจ
พำท่ำนเดินทำงสู่ พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนทีด่ ด้รบั ของขวัญจำกธรรมชำติ ทำให้เป็ นที่ปลูกชำเขียวคุณภำพสูง ที่ส่ง
ผลิต ภัณฑ์ช ำเขีย วส่งออกดปขำยทั ่วโลก เป็ นสถำนที่จดั แสดงประวัติและวันนธรรมกำรชงชำ
อันหลำกหลำย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกชำนำนำชนิด อำทิเช่น ชำเขียวคุณภำพเยี่ยมเหมำะ
สำหรับซื้อเป็ นของฝำก มีคุกกี้ชำเขียว ซุปชำเขียว แผ่นมำส์กหน้ำชำเขียว และแชมพู เป็ นต้น
ภำยในยังมีคำเฟ่ ที่จำหน่ ำยชำเขียวทัง้ ร้อนและเย็น ดอศกรีม ชำเขียว และโรลชำเขียวที่คุณดม่
ควรพลำด ภำยในยังประกอบดปด้วย หอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะดด้สมั ผัสกับภำพบรรยำกำศ
ของดร่ชำเขียวทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในเกำหลีใต้ รวมทัง้ ถ่ำยภำพทีร่ ะลึกกับถ้วยชำ ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ ของดร่
ชำเขียวทีน่ ี่
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ น้ าตกชอนจียอน (CHOENJIYEON FALL) น้ ำตกที่ดหลลงจำกหน้ำผำหินนี้ท่ำนสำมำรถมองและจินตนำกำร
เห็น ออกเป็ น รูปต่ำงๆ ท ำให้เ กิดเสีย งรำวกับฟ้ ำคะนอง สำยน้ ำตกดหลลงสู่แอ่ ง น้ ำรวมกับแสง
สะท้อนเปรียบดด้กบั กำรรวมทัง้ ผืนฟ้ ำและพื้นดินเข้ำด้วยกัน ด้วยควำมงดงำมนี้ ทำให้เป็ นสถำนที่
ยอดนิยมของนักท่องเทีย่ ว เพื่อถ่ำยภำพ โดยมีน้ ำตกซอนจียอนเป็ นฉำกหลังภำพถ่ำยทีส่ วยงำม
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พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN) เป็ นภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซาน
และเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหิน ริมทะเล ชายหาดที่น่ีจะไม่ได้เ ป็ นทรายสีขาวแต่
กลับเป็ นหินสีดา นา้ ทะเลสีดาแปลกตา เป็ นจุดดานา้ ยอดนิยมของกลุม่ แฮนยอ ตรงฐานภูเขา จะมี
ช่องที่ทหารญี่ปนบั
ุ่ งคับให้คนเกาหลีขดุ เจาะไว้ตงั้ แต่สมัยสงครามโลก เพื่อเอาไว้จอดเรือแอบซ่อน
ไว้สาหรับทาลายเรือของอเมริกา โดยทาเป็ นเรือติดระเบิดแล้วพุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนีเ้ ปิ ดให้เข้า
ชม แต่มีเหตุการณ์เคยดินถล่มลงมาเลยปิ ดไม่ให้เข้าชมอีกเลย และยังเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาเรื่อง
"แดจังกึม "ตอนที่ถูกเนรเทศ ละครโทรทัศน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้ สาหรับใครที่ช่ืนชอบการทาน
อาหารทะเลสดๆ คงต้องฟิ นกับหอยเป๋ าฮือ้ สุดขึน้ ชื่อ ที่อาชีพ แฮนยอหรือนักประดานา้ หญิ งวัยชรา
งมขึน้ มาขายกันอยู่รมิ ชายฝั่ ง สด อร่อยอย่าบอกใครเชียว
จำกนัน้ พำท่ำนแวะนมัสกำรพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา วัดแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนเขำซันบังหันหน้ำออกสูท่ ะเล ระหว่ำงทำงขึ้นท่ำนจะดด้ยินเสียง
พระสวดมนต์ ภำยในวัดจะประดิษ ฐำนพระพุ ท ธรูป องค์ ใ หญ่ ซึ่ง เป็ นพระประธำนที่ม ีค วำม
ศักดิ ์สิทธิ ์และเป็ นทีเ่ ลื่อมใสของชำวบ้ำนบนเกำะเชจู และชำวเกำหลีใต้ที่นับถือศำสนำพุทธ และ
รูปปั น้ เจ้ำแม่กวนอิมซึง่ หันหน้ำออกสูท่ ะเล นอกจำกนัน้ ยังมีรูปปั ้นพระสังกัจจำยน์ ซึ่งหำกดด้ลูบ
พุงก็จะร่ำรวยเงินทอง ท่ำนจะดด้พบกับวิธีกำรทำบุญของชำวเกำหลีใต้ที่แตกต่ำงกับวันนธรรม
ดทย โดยนิ ยมถวำยข้ำวสำรเพื่อเป็ นอำหำรส ำหรับพระสงฆ์แสดงถึง ควำมอุดมสมบูรณ์ ถวำย
เทียนเพื่อเป็ นแสงสว่ำงแห่งชีวติ นอกจำกนัน้ ทีว่ ดั แห่งนี้ท่ำนยังจะดด้ช่นื ชมกับวิวทะเลที่สวยงำม
ของแหลมมังกรทีย่ ่นื ออกสูม่ หำสมุทร
พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล เป็ นอำหำรที่เป็ นที่นิยมของชำวเกำหลี โดยกำรนำหมูสำมชัน้ ดปย่ำงงบนแผ่นโลหะที่ถูกเผำจนร้อน
ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟ์ พร้อมกับเครือ่ งเคียงต่ำงๆ ดด้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั ่นบำงๆ พริกดทยป่ น เกลือ และน้ ำมันงำ ถึงแม้ว่ำซั มก
ยอบซัลจะมีกำรเตรียมกำรทีส่ ดุ แสนจะธรรมดำ คือดม่ดด้มกี ำรหมักหรือมีส่วนผสมที่ หลำกหลำย แต่ว่ำถ้ำพูดถึงรสชำติแล้ว นับว่ำพลำด
ดม่ดด้เลย
จำกนัน้ พำทุกท่ำนเเข้ำพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่ำ
วันที่สามของการเดิ นทาง ร้านน้ ามันสนเข็มแดง - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิ โกจิ รับประทำนอำหำรเช้
อำหำรเช้ำของชำวเกำหลีประกอบดปด้วยข้ำวสวย ข้ำวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่ำงๆ กิมจิ (ผักดองเกำหลี)
ยอดเขา
ซองซาน อิ ลำจุทีลโ่ รงแรม
บง - ชายหาดวอลจองรี

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลีประกอบดปด้วยข้ำวสวย ข้ำวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่ำงๆ กิมจิ (ผักดองเกำหลี) ดส้
กรอก และผลดม้ เป็ นหลัก ในอดีตอำหำรเช้ำจะดม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้ อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่จำนวนจำน (ใส่กบั ข้ำว) ที่น้อยกว่ำ
เท่ำนัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมำรับประทำนอำหำรสดตล์ตะวันตกกันมำกขึน้
จำกนัน้ พำท่ำนเดินทำงต่อที่ ร้านน้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชำติ ผ่ำนผลงำนกำรวิจยั
มำกมำยจำกมหำวิทยำลัยแห่งชำติโซล ประเทศเกำหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดดขมันและน่ ำตำลใน
กระแสเลือด ป้ องกันกำรเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสำมำรถล้ำงสำรพิษในร่ำงกำย เพื่อเพิ่มภูม ิ
ต้ำนทำนและท ำให้อำยุ ยืน แบบชำวเกำหลี ซึ่ง กำลังเป็ น สิ่งที่ด ด้ร บั ควำมนิ ยมจำกคนในประเทศ
เกำหลีเป็ นอย่ำงมำก และยังมีผลิตภัณฑ์ต่ำงๆทีท่ ำจำกสนเข็มแดงซึ่งเป็ นสินค้ำยอดนิยมสำหรับคน
เกำหลีและนักท่องเทีย่ ว
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จำกนัน้ พำท่ำนสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป ดอกเรปถือเป็ นสัญลักษณ์ ของเกำะเชจู “ยูแ ช
หรือ “เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed)” มีช่อื เรีย กทำงกำรเป็ นภำษำอังกฤษว่ำ “คำโนล่ำ มีดอกสี
เหลืองประกอบด้วยกลีบดอก 4 กลีบ พบบนเกำะเชจูโดยเริม่ ในเดือนกุมภำพันธ์ - พฤษภำคม ของ
ทุกปี ทุ่งดอกเรปออกดอกบำนสะพรั ่งเหลืองอร่ำมเต็มเนินเขำ เป็ นวิวธรรมชำติที่สวยงำมเหมำะ
สำหรับเก็บรูปควำมประทับใจเป็ นควำมทรงจำ (ปริมำณของดอกเรปบำนอำจขึ้นอยู่กบั ภูมอิ ำกำศ
ค่ะ)

จำกนัน้ พำท่ำนเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บำ้ น
แห่งนี้ดม่ใช่เป็ นแค่หมูบ่ ำ้ นนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยงั เป็ นหมูบ่ ำ้ นโบรำณอำยุมำกกว่ำ 300 ปี ที่ยงั มี
ชำวบ้ำนอำศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของกำรสร้ำงบ้ำนทีน่ ี่คอื จะใช้ดนิ เหนียว ผสมกับมูลม้ำ เป็ นตัวยึด
ก้อนหินและก้อนอิฐเข้ำด้วยกันเป็ นโครงสร้ำงของตัวบ้ำน ถ้ำท่ำนเคยมำเทีย่ วเกำหลีใต้แล้วเคยเห็น
ดหต่ำงๆทีอ่ ยู่ตำมบ้ำนก็จะเดำดด้ว่ำเป็ นดหสำหรับทำ "กิมจิ" หรือผักดองของเกำหลี แต่สำหรับที่
เกำะนี้นนั ้ ดหทีว่ ำงเรียงรำยกันอยู่ตำมบ้ำนเรือนทีน่ ี่จะเป็ นดหสำหรับหมัก "โอมีจำ" หรือ แบล็ครำส
เบอร์ร ี่ ทีจ่ ะมีเฉพำะบนเกำะแห่งนี้ โดยชำวบ้ำนจะนำผลเบอร์รปี่ ่ ำมำใส่ลงดปในดหพร้อมกับน้ ำ ผึ้ง
และหมักดว้สำมปี ก่อนทีจ่ ะนำมำรับประทำนดด้ รสชำติหวำนอมเปรี้ยว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้
ในกำรรักษำคนป่ วย ปั จจุบนั นี้กลำยเป็ นสินค้ำทีผ่ มู้ ำเยีย่ มเยือนมักจะซื้อกลับดปรับประทำน และซื้อเพื่อเป็ นของฝำก
พร้อ มเสริฟ ท่ ำนด้ว ยเมนู "แทจีพ ลู แ บ็ก" เป็ น กำรน ำเนื้ อ หมู ห มักกับเครื่อ งปรุง รสสูต รพิเ ศษ ก่อ นน ำดปผัดคลุ กเคล้ ำพร้อ มน้ ำซุ ป
นักท่องเทีย่ วนิยมรับประทำนเพรำะมีรสชำติออกหวำนและเผ็ดเล็กน้อย เมือ่ สุกรับประทำนกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงต่ำง และข้ำวสวย
ร้อนๆ เป็ นอำหำรพิเศษทีข่ อแนะนำ
จำกนัน้ พำท่ำนชม ซอฟจิ โกจิ (SEOBJIGOJI) เป็ นทุ่งหญ้ำกว้ำงติดทะเล สำมำรถเพลิดเพลินดป
กับควำมงำมของโขดหินรูปร่ำงแปลกๆ รวมทัง้ โบสถ์คำทอลิก ภำพควำมงดงำมจึงเป็ นสถำนที่
ดึงดูดยอดนิยมกำรถ่ำยทำละครซีรสี่ ์เกำหลี เรื่อง F4 เกำหลี (BOYS OVER FLOWERS) และ
IRIS (2010)

จำกนัน้ นำท่ำนชม ยอดเขาซองซานอิ ลจูบง (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็ นภูเขำดฟที่ดบั
แล้ว ปำกปล่องภูเขำดฟที่มลี กั ษณะเหมือนมงกุฎ เป็ นสถำนที่โด่งดังที่ผคู้ นมำขอพรและชมพระ
อำทิตย์ขน้ึ เป็ นหนึ่งใน 10 สถำนทีส่ วยงำมในเกำะเชจู และในจุดนี้เรำยังสำมำรถดื่มด่ำกับท้องฟ้ ำ
และน้ ำทะเลสีครำม ทิวทัศน์ทสี่ วยงำมโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็ นสถำนที่ที่นักท่องเที่ยวจำกทั ่ว
ทุกมุมโลกอยำกมำสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ใหม่ทำงธรรมชำติของโลก
ท่ำนสำมำรถเดินขึน้ ดปยังปำกปล่องภูเขำดฟทีด่ บั แล้ว ระหว่ำงทำงท่ำนสำมำรถหยุดแวะพักชมวิว
และถ่ ำยรูปจำกมุม สูง แต่ละจุดชมวิว ที่ท่ำนแวะพัก สำมำรถสัมผัสวิว ทิวทัศน์ และบรรยำกำศที่
แตกต่ำงกัน เมือ่ ขึน้ ดปถึงด้ำนบนสุดของปำกปล่องภูเขำดฟท่ำนจะดด้สมั ผัสกับอำกำศบริสุทธิ ์ และ
ทัศนียภำพทีส่ วยงำมอย่ำงแน่นอน
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จำกนัน้ พำทุกท่ำนเดินทำงสู่ ชายหาด วอลจองรี (WOLJEONGRI BEACH) เป็ น 1 ใน 5 ชำด
หำดทีม่ ชี อ่ื เสียงบนเกำะเชจู หำดทรำยสีทองกับน้ ำทะเลสีฟ้ำใสทีส่ ะท้อนแสงอำทิตย์ให้เห็นประกำย
ระยิบระยับนัน้ ดูกลมกลืนกันอย่ำงสวยงำม เป็ นชำยหำดทีผ่ คู้ นเดินทำงมำเที่ยวพักผ่อนในช่วงฤดู
ร้อน บริเวณรอบชำยหำดมีรำ้ นกำแฟ คำเฟ่ ร้ำนอำหำร น่ ำรักกับบรรยำกำศผ่อนคลำยสบำยๆ ให้
ทุกท่ำนดด้มำสัมผัส แต่เพื่อควำมดม่ตกเทรนด์ตอ้ งมำถ่ำยรูปกับเก้ำอี้หลำกสีสนั ทีต่ งั ้ รอวัยรุ่น หนุ่ ม
สำวให้ถ่ำยรูปแนว ฮิปสเตอร์กนั มำกมำย
พร้อมเสริฟท่ำนด้วยเมนู ซีฟู๊ดนึ่ง เมนู ป้ิ งย่ำงประกอบดปด้วยหอย และ กุง้ เกำะเชจูข้นึ ชื่อด้วย
อำหำรทะเลสดๆ อยำกให้ทุกท่ำนดด้ล้มิ ควำมหอม หวำนของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้ำวสวยและเครือ่ งเคียงต่ำงๆ
จำกนัน้ พำทุกท่ำนเเข้ำพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่ำ
วันที่สี่ของการเดินทาง ยงดูอัมร็อค หรื อ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ ามทะเลยงยอน - ร้ านค้ าสมุนไพร - ร้ านละลายเงินวอน - ศูนย์
เครื่ องสาอาง - ศูนย์โสม - ดิวตีฟ้ รี - ดาวทาวน์ เมืองเชจู
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลีประกอบดปด้วยข้ำวสวย ข้ำวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่ำงๆ กิมจิ (ผักดองเกำหลี) ดส้
กรอก และผลดม้ เป็ นหลัก ในอดีตอำหำรเช้ำจะดม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้ อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่จำนวนจำน (ใส่กบั ข้ำว) ที่น้อยกว่ำ
เท่ำนัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมำรับประทำนอำหำรสดตล์ตะวันตกกันมำกขึน้
จำกนัน้ พำทุกท่ำนชม ยงดูอมั ร็อค โขดหิ นมังกร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้ามทะเล
ยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมั ร็อคที่มลี กั ษณะคล้ำยกับหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ ห์
ทำงธรรมชำติของเกำะเจจู ซึง่ ถือกันว่ำถ้ำหำกใครดม่ดด้มำเยือน ยงดูอมั ร็อค เพื่อมำดูโขดหินมังกร
ก็ถือว่ำยังมำดม่ถึงเกำะเจจู โขดหินมังกรแห่งนี้ เกิดขึ้น จำกกำรกัดกร่อนของคลื่นลมทะเล ทำให้ม ี
รูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กำลังอ้ำปำกส่งเสียงร้องคำรำมและพยำยำมทีจ่ ะผุดขึ้นจำกท้องทะเล
เพื่อ ขึ้น สู่ท้อ งฟ้ ำ เป็ น ประติม ำกรรมที่ธ รรมชำติด ด้ส ร้ำงสรรค์ม ำ สถำนที่แ ห่ ง นี้ เ ป็ น ที่ส นใจของ
นักท่องเทีย่ วเกำหลีเป็ นอย่ำงมำก และยังสำมำรถเดินดปเยีย่ มชมสะพำนข้ำมทะเลยงยอนเพื่ อชมวิว
ธำรลำวำทีต่ อนนี้กลำยเป็ นธำรน้ ำทะเลทีม่ สี สี วยงำมแปลกตำอีกด้วย
จำกนัน้ นำท่ำนชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่ำสุดของเกำหลี โดยมีกำรจดลิข สิท ธิ ์
เรียบร้อยแล้ว เป็ นสมุนดพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนำมู) ทำงกำรแพทย์เรียกว่ำ ผลดม้ทอง มีรสเปรี้ยว
ดีสำหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้ำ ชำ กำแฟ น้ ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในกำรล้ำงสำรพิษที่
ตกค้ำงหรือดขมันทีส่ ะสมอยู่ภำยในผนังของตับหรือดต ช่วยให้ตบั หรือดตของท่ำนแข็งแรงขึ้น ซึ่งยัง
ส่งผลดีต่อ สุข ภำพร่ำงกำยของท่ำนเอง ร้ำนละลำยเงิน วอนหรือ (SUPERMARKET) ที่นี่ม ีขนม
พื้นเมืองเกำหลีหลำกชนิด อำทิเช่น ขนมข้ำวพอง ช็อคโกแล็คส้ม ส้มอบแห้ง ส้มเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพำย สำหร่ำยหลำกหลำย
รสชำติ รวมดปถึงของใช้ในครัวเรือน ลูกบอลซักผ้ำ เครือ่ งใช้ดฟฟ้ ำ และยังมีชุดเครื่องนอนอันดับ1ของเกำหลี (SESA LIVING) ที่นุ่ม น่ ำ
สัมผัส พร้อมกับกำรกันดรฝุ่ นดด้ดเี ยีย่ ม ของฝำกของทีร่ ะลึกมีให้ท่ำนดด้เลือกซื้อมำกมำย พร้อมทัง้ มีบริกำรบรรจุกล่องตำมเงือ่ นดขของร้ำน
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จำกนัน้ พำท่ำนเดินทำงสู่ ศูนย์รวมเครื่องสาอาง (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสำอำงค์ที่หมอ
ศัลยกรรมเกำหลีร่วมออกแบบมำกมำย มีผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่เหมำะกับผูท้ ี่มปี ั ญหำผิวหน้ำ ดม่ว่ำจะ
เป็ นสิว มีรว้ิ รอย ฝ้ ำ กระ จุดด่ำงดำใบหน้ำหมองคล้ ำ อยำกผิวขำวสว่ำงใส ดร้ร้วิ รอย แต่งหน้ำเบำๆ
โชว์ผวิ แบบสำวเกำหลี โดยดม่ตอ้ งศัลยกรรม

พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักชิน้ บำง ๆ ผักต่ำง ๆ เช่น กะหล่ำปลี ฟั กทองอ่อน ถั ่วงอก แครอท เห็ดและวุน้
เส้นมำต้มรวมกัน โดยสำมำรถทำนดด้ทงั ้ แบบแห้ง และน้ ำ เครื่องเคียงต่ำง ๆ คือ ถั ่วงอกดอง วุน้ เส้นปรุงรสสำหร่ำย กิมจิ เสริฟพร้อ ม
กับข้ำวสวยร้อนๆ ท่ำนจะอิม่ อร่อยกับเมนูอำหำรนี้อย่ำงแน่นอน
จำกนัน้ นำท่ำนสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐั บำลรับรองคุณภำพว่ำผลิตจำกโสมที่อำยุ 6 ปี ซึ่งถือว่ำเป็ นโสมที่ม ี
คุณภำพดีทสี่ ดุ ภำยในจะมีเจ้ำหน้ำทีใ่ ห้ควำมรูเ้ กีย่ วกับโสมพร้อมอธิบำยคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตจำกโสม ให้ท่ำนดด้เลือกซื้อโสมที่มคี ุณภำพดีที่สุดและรำคำถูก กลับดปบำรุงร่ำงกำยหรือฝำก
ญำติผใู้ หญ่ทที่ ่ำนรักและนับถือ
จำกนัน้ นำท่ำนช้อปปิ้ งสินค้ำปลอดภำษี ล๊อตเต้ ดิ วตี้ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่นี่ ม ี
สิน ค้ำชัน้ น ำปลอดภำษีใ ห้ท่ำนเลือกซื้อ มำกมำยกว่ำ 500 ชนิ ด น้ ำหอม เสื้อ ผ้ำ เครื่อ งสำอำงค์
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, Perfuฯลฯ
จำกนัน้ พำท่ำนเดินทำงสู่ ดาวทาวน์ เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้ งสินค้ำท้องถิ่น ชื่อดัง บนเกำะเชจู อำทิ
เสือ้ 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 สัมผัสประสบกำรณ์ชอ้ ปปิ้ งทีเ่ ร้ำใจทีส่ ดุ ของคุณ เหมือนยกเมียงดง
มำดว้บนเกำะ ในสดตล์บรรยำกำศเกำะเชจู พร้อมร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ ร้ำนคำเฟ่ มำกมำย

21:30-22.30 น. เหินฟ้ ำกลับสูป่ ระเทศดทย โดยสำยกำรบิน JEJU AIR เที่ยวบิ นที่ 7C2243 พร้อมควำมประทับใจ
01.00-02.00 น. เดินทำงถึงประเทศดทยโดยสวัสดิภำพ
**กรณีทกี่ องตรวจคนเข้ำเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศที่ระบุในรำยกำรเดินทำง ทำง
บริษ ัทฯจะดม่ร บั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น และขอสงวนสิท ธิท์ ี่ จ ะดม่คืน ค่ำบริกำรดม่ว่ำกรณี ใดๆทัง้ สิ้น ซึ่ง อยู่ น อกเหนือ ควำมรับผิดชอบของ
บริษทั *** ในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน กำรจรำจรติดขัด หรือ
สิง่ ของสูญหำยตำมสถำนทีต่ ่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ อยู่เหนือกำรควบคุมของบริษทั และเจ้ำหน้ำที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสียเวลำในกำรท่องเที่ยวที่
ระบุในโปรแกรม ผูเ้ ดินทำงดม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย ว่ำด้วยกรณีใดๆทัง้ สิ้น ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใช้จ่ำยที่ลูกค้ำและ
บริษทั จ่ำยดปแล้ว
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***เนื่ องจากทางแลนด์เกาหลี ได้ รบั แจ้งเตื อนหลายครัง้ จากกองตรวจคนเข้ าเมือ งประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิ น เรื่ องผู้แอบแฝงมาเป็ น
นักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN APRIL
ทางแลนด์เกาหลีจาเป็ นต้ องเก็บค่ าประกันเพื่ อ ให้ ลูกค้ าไป-กลับพร้ อมกรุ๊ปเท่ านัน้ เป็ นจานวนเงิ น (10,000 บาท หรื อ 300,000 วอน) หากลูกค้ าเป็ น
นักท่องเที่ยวจริ งๆ เดิ นทางท่องเที่ยวพร้อมกรุป๊ และกลับพร้อมกรุป๊ ตามโปรแกรมที่กาหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้ คืนเต็มจานวน ดังนั น้ จึงใคร่ ขอ
ความร่วมมือจากลูกค้ าปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นประกันกรณี ลูกค้ าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรื อ กรมแรงงานทัง้ ที่
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้ าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดิ นทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึน้ ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย
ผู้ชาระเองทัง้ หมด

ลูกค้ าจะต้ องเป็ น

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดิ นทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่ องลงประมาณ 1 ชัวโมง
่
ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้ คณะรอ ท่ านที่ ติด
ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดิ นทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรี ยกร้ องค่ าเดิ นทางจากทัวร์ได้ เพื่ อ
ความเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่/
เด็กไม่เสริ มเตียง
ราคา
ราคาปกติ
โปรโมชั ่น

เมษายน : 21-24, 26-29

11,800

8,300

เมษายน : 23-23, 22-25, 25-28, 27-30

12,100

8,600

เมษายน : 19-22, 23-26, 24-27, 28-1พ.ค.

12,400

8,900

เมษายน : 18-21

12,700

9,200

เมษายน : 17-20

13,000

9,500

เมษายน : 16-19

13,300

9,800

เมษายน : 15-18

13,600

10,100

เมษายน : 14-17

13,900

10,400

เมษายน : 29-2 พ.ค.

14,400

10,900

เมษายน : 13-16

16,400

12,900

เมษายน : 30-3 พ.ค.

17,400

13,900

พักเดี่ยวเพิ่ ม

4,900.-

***ราคาโปรโมชัน่ มีจานวนจากัด(ราคายึดตามหน้ าเว็บไซต์)
เงื่อนไขการให้ บริการกรณีสารองทีน่ ั่ง
1. รำคำโปรโมชัน่ ชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice
รำคำปกติชำระเงินมัดจำ*** ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วันหลังได้รับ invoice
2. ส่ วนที่เหลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทำง 30 วัน ในกรณี ที่ไม่ชำระยอดเงินส่ วนที่เหลือตำมเวลำที่กำหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่ำนถู กปฏิเสธกำรจ่ ำยเงิ นไม่
ว่ำกรณี ใดๆ ให้ถือว่ำท่ำนสละสิ ทธิ์ ในกำรเดินทำงกับทำงบริ ษทั

รหัสทัวร์ : THT10-7C-KR-13-30APR19

-

ราคานีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบิน ตำมที่ระบุในรำยกำร ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งที่มี
ค่ำอำหำรทุกมื้อ ตำมที่ระบุในรำยกำร / ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำร
ค่ำที่พกั ระดับมำตรฐำน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่ำน)
ค่ำรถรับ-ส่ ง และนำเที่ยวตำมรำยกำร / ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระท่ำนละ 20 กก. /1ชิ้น
ค่ำหัวหน้ำทัวร์ผชู ้ ำนำญเส้นทำง นำท่ำนท่องเที่ยวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ
(ขอสงวนสิ ทธิ์ หัวหน้ำทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ ปทัวร์)
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) (เอกสำรขอเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น)
ราคานีไ้ ม่ รวม
ค่ำธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น 800 บำท หรื อ 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริ ป
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว อำทิ ค่ำทำหนังสื อเดินทำง, ค่ำโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่ำซักรี ด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึ งค่ ำอำหำร และ เครื่ องดื่ มที่ สั่งเพิ่มนอกเหนื อรำยกำร (หำกท่ ำน
ต้องกำรสัง่ เพิม่ กรุ ณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์แล้วจ่ำยเพิม่ เองต่ำงหำก)
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (ใบกรณี ออกใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)
ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระ ที่หนักเกินสำยกำรบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
ค่ำวีซ่ำสำหรับพำสปอร์ต ต่ำงด้ำว กรุ ณำเตรี ยมเอกสำรคื อ 1) พำสปอร์ ต 2) ใบประจำตัวคนต่ ำงด้ำว 3) ใบสำคัญถิ่ นที่ อยู่ 4) สำเนำทะเบี ยนบ้ำน(ถ้ำมี ) 5)
สมุดบัญชีเงินฝำก(ถ้ำมี) 6) รู ปถ่ำยสี 2 นิ้ว 2 รู ป ผูเ้ ดินทำงเตรี ยมเอกสำรและดำเนินกำรยื่นวีซ่ำด้วยตนเองเท่ ำนั้น (สำหรั บ หนังสื อเดิ นทำงต่ ำงด้ำว เจ้ำของหนังสื อ
เดินทำงต้องทำเรื่ องแจ้งเข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่ำ)
ค่ำอำหำรที่ลูกค้ำรับประทำนทำนนอกเหนือหรื อเปลี่ยนแปลงจำกที่โปรแกรมกำหนด หำกลูกค้ำไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรที่ทำงทัวร์จดั ให้ กรุ ณ ำเตรี ยม
อำหำรสำเร็ จรู ปส่ วนตัวสำรองมำด้วย
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึ้นไป ยึดมัดจำ
- ยกเลิกกำรเดินทำงไม่ถึง 30 วัน ยึดเงินค่ำทัวร์ท้ งั หมด
(รำคำโปรโมชัน่ ไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรื อเปลี่ยนแปลงวันเดินทำงและผูเ้ ดินทำงได้ในทุกกรณี )
** ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรื อเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทำงได้***
กรุ๊ ปที่เดินทำงต้องกำรันตีมดั จำกับสำยกำรบิน หรื อผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรื อต่ำงประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำ หรื อ ค่ำทัวร์ท้ งั หมด
หมายเหตุ
จำนวนผูเ้ ดินทำง ขั้นต่ำ ผูใ้ หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้ หญ่) ขึ้นไป โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วันก่อนกำรเดินทำง
รำคำนี้เป็ นรำคำสำหรับนักท่องเที่ยวชำวไทยหรื อผูถ้ ือหนังสื อเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นักท่องเที่ยวต่ำงประเทศชำระเพิ่มท่ำนละ 3,000 บำท)
- เที่ยวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
สงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
หนังสื อเดินทำง ต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพำะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทำงเพื่อท่องเที่ยว เท่ำนั้น (หำกหนังสื อเดินทำงเหลือน้อย
กว่ำ 6 เดือนทำให้ไม่สำมำรถเดินทำงได้ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น)
ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหำกเกิดกรณี ควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อจลำจล ภัยธรรมชำติ หรื อกรณี ที่ท่ำน
ถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรื อออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรื อเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกท่ำนใช้บริ กำรของทำงบริ ษทั ฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงมื้ อ เพรำะค่ ำใช้จ่ำยทุ กอย่ำง
ทำงบริ ษทั ฯได้ชำระค่ำใช้จ่ำยให้ตวั แทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดินทำงแล้ว
ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกเกิดสิ่ งของสู ญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจำก ควำมประมำทของตัวนักท่ องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ รำคำพิเศษ กรณี ที่ท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถนำมำเลื่อนวันหรื อคืนเงิน
กำรติดต่อใดๆกับทำงบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมำย ฯลฯ ต้องทำในวันทำกำรของบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 09.00 น. - 18.00 น. นอกจำก
วันเวลำดังกล่ำว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบำลประกำศในปี นั้นๆ ถือว่ำเป็ นวันหยุดทำกำรของบริ ษทั
มัคคุเทศก์ พนักงำน ไม่มีอำนำจในกำรให้คำสัญญำใดๆ แทนบริ ษทั ทั้งสิ้ น เว้นแต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ ีอำนำจขอบริ ษทั กำกับเท่ำนั้น
หำกท่ำนที่ตอ้ งกำรออกตัว๋ ภำยในประเทศ อำทิเช่นเครื่ องบิน รถไฟ กรุ ณำสอบถำมที่ เจ้ำหน้ำที่ ทุ กครั้ งก่อนท ำกำรออกตั๋ว เพื่อป้ องกันปั ญหำเที่ ยวบิ นล่ ำช้ำ
เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน กำรยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทำงกรณี เกิดกำรผิดพลำดจำกสำยกำรบิ น โดยไม่ ได้แจ้งให้ทรำบล่ วงหน้ำซึ่ งอยู่ เหนื อกำรควบคุ ม
ของทำงบริ ษทั ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบและคืนค่ำใช้จ่ำยให้ในทุกกรณี
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ถ้ าลูกค้าไม่ เข้ าร้ านค้าช้ อปปิ้ งตามทีโ่ ปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ ปรับเงินค่าเข้ าร้ านช็อปร้ านละ 3,000 บาท
ห้ องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึน้ อยู่กบั ห้ องว่ าง ณ วันเข้ าพัก และโรงแรมทีเ่ ข้ าพัก ไม่ สามารถ CONFIRM ให้ ได้
ถ้ าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์ หรื อการท่องเทีย่ วกับคณะ ทางแลนด์ ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
ขอสงวนสิ ทธิ์การตัดห้ องพักสาหรับผู้ทไี่ ม่ เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่ สามารถใช้ ห้องพักได้
ขอสงวนสิ ทธิ์สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ ว และไปกลับพร้ อมกรุ๊ปเท่านั้น
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข ข้ อตกลงต่ างๆ ทีไ่ ด้ ระบุไว้ แล้วทั้ งหมด

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ก่อนทาการจอง

