กำหนดกำรเดินทำง 01 มีนำคม – 28 พฤษภำคม 2561

โปรแกรมเดินทาง
ฮัลโหลคิตตีเ้ ชจู – พิพธิ ภัณฑ์ชาโอซุลลอค – น้ าตกซอนจียอน – วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค
ปั น่ จักรยาน Rail Bike - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง - พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ า - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง หมู่บา้ นวัฒนธรรมซองอึบ – ทุ่งดอกยูเช หรือ ซอพจิโกจิ -– ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอมั ร็อค ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสาอาง - ศูนย์โสม - ดิวตีฟ้ รี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

วันแรกของการเดินทาง
23.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR
JET (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ..... ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข ..... โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯ
คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในเรือ่ งของเอกสาร

ข้อแนะนำ ถ้ำต้องกำรนำของเหลวขึ้ นเครื่ องใส่ กระเป๋ ำถื อติ ดตัวจะต้องบรรจุ ในบรรจุ ภณั ฑ์ และมีปริ มำณไม่ เกิน 100 มิ ลลิ ลิตรต่ อชิ้น (รวมกันไม่ เกิน
1 ลิ ตร) บรรจุ ภณั ฑ์ดงั กล่ ำว ควรใส่ ในถุ งที่ โปร่ งใสและสำมำรถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นำถุ งขึ้ นไปเพียงใบเดี ยวเท่ ำนั้น กำรนำผลิ ตภัณฑ์ของสดที่ ทำจำก
สัตว์ไม่ ว่ำเนื้ อหมู เนื้ อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่ อนุญำต ให้นำเข้ำประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่ ำงๆ เพรำะหำกศุ ลกำกรตรวจพบจะต้องเสี ยค่ ำปรับ
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วันที่สองของการเดินทาง ฮัลโหลคิตตี้เชจู – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุ ลลอค – น้าตกซอนจียอน – วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค
02.35-03.05 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่ วบินที่ ZE552 นับเป็ นสายการบินน้องใหม่
ภายใต้การจดทะเบียนประเทศเกาหลีใต้ทเี่ พิง่ เข้ามาบินในตลาดไทยเมือ่ ปี พ.ศ. 2554 เป็ นสายการบินคุณภาพใช้เวลา
6 ปี ในการเติบโต มีเทีย่ วบินทัง้ ในประเทศเกาหลีและต่างประเทศ ใช้เครือ่ งบินทีม่ รี ะบบเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม มีการ
พัฒนาด้านระยะทางการบิน และประสิทธิภาพในการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงอย่างดีเยีย่ ม

09.30-10.30 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชจู เป็ นท่าอากาศยานทีใ่ หญ่เป็ นอันดับที่ 3 ของเกาหลีใต้ รองจากท่าอากาศยาน
นานาชาติอนิ ชอน และท่าอากาศยานกิมโป ก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2511 ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พา
ท่านเดินทางสู่ เกาะเชจู ซึง่ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนมรดกโลก (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้ 2 ชัวโมง
่
เพือ่ ให้ตรง
กับเวลาท้องถิน่ ของประเทศเกาหลี)

พาท่านมุ่งหน้าสู่ ฮัลโหลคิ ตตี้ (HELLO KITTY JEJU ISLAND) เป็ นสถานทีจ่ ดั แสดงเรือ่ งราวเกีย่ วกับคิตตี้ หลาก
หลายเวอร์ชนั ่ รวมทังสิ
้ ง่ ของเครือ่ งใช้ทเี่ ป็นคิตตี้ทงหมดรวบรวมไว้
ั้
ทนี่ ี่ พร้อมเรือ่ งราวและประวัตคิ วามเป็ นมา ภายใน
มีรา้ นขายของทีร่ ะลึกน่ารักๆ มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อติดไม้ตดิ มือ เช่น ทีค่ าดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และ
ช็อกโกแลต รับรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน อีกทังยั
้ งมีคติ ตีค้ าเฟ่ ซึง่ เป็นร้านกาแฟตกแต่งอย่างน่ารัก
เหมาะสาหรับการถ่ายภาพ ภายในร้านมีจาหน่ายเค้กหลายรสชาติ ไอศกรีมโยเกิร์ต และกาแฟ รสชาติอร่อยทีไ่ ม่ควร
พลาด

พาท่านเดิน ทางสู่ ไร่ชาโอซุล ลอค (O'Sulloc) ดิน แดนที่ได้ร ับ ของขวัญ จากธรรมชาติ ทาให้เป็ น ทีป่ ลูก ชาเขียว
คุณภาพสูง ทีส่ ่ง ผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทัวโลก
่
เป็ นสถานทีจ่ ดั แสดงประวัตแิ ละวัฒนธรรมการชงชา อัน
หลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยีย่ มเหมาะสาหรับซื้อเป็ นของฝาก
มีคุกกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็ นต้น ภายในยังมีคาเฟ่ ทจี่ าหน่ายชาเขียวทัง้ ร้อนและ
เย็น ไอศกรีม ชาเขียว และโรลชาเขียวทีค่ ุณ ไม่ควรพลาด ภายในยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึง่ นักท่องเทีย่ วจะได้

2

สัมผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวทีใ่ หญ่ทสี่ ุดในเกาหลีใต้ รวมทัง้ ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับถ้วยชา ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์
ของไร่ชาเขียวทีน่ ี่
พร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอ๊วิ เป็ นเมนู อาหารเกาหลีพน้ ื เมืองดัง้ เดิม จิมดักจานใหญ่ น้ปี ระกอบไปด้วย ไก่ช้นิ
โต วุ้นเส้นเกาหลีน้มี ีลกั ษณะเป็ น เส้น แบนใหญ่ๆ ทาจากมันฝรัง่ ทาให้เหนียวนุ่ มเป็ นพิเศษผัดคลุก เคล้ากับ ซอสสูตร
เฉพาะเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉับๆให้เป็ นชิ้นเล็กพอดีคา รับรองต้องติดใจ
จากนัน้ นาท่านเดิน ทางสู่ น้าตกซอนจียอน น้ าตกที่ไหลลงจากหน้าผา
หิน นี้ท่านสามารถมองและจิน ตนาการเห็นออกเป็ น รูป ต่างๆ ทาให้เกิด
เสียงราวกับ ฟ้ าคะนอง สายน้ าตกไหลลงสู่แ อ่ง น้ ารวมกับ แสงสะท้อน
เปรียบได้กบั การรวมทัง้ ผืนฟ้าและพื้นดินเข้าด้วยกัน ด้วยความงดงามนี้
ทาให้เป็ น สถานที่ยอดนิยมของนัก ท่องเทีย่ ว เพือ่ ถ่ายภาพ โดยมีน้ าตก
ซอนจียอนเป็ นฉากหลังภาพถ่ายทีส่ วยงาม
จากนัน้ พาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัด ซันบังซา วัด แห่ง นี้ ตงั ้ อยู่บ น
เขาซันบัง หัน หน้าออกสู่ทะเล ระหว่างทางขึ้นท่านจะได้ยนิ เสียงพระ
สวดมนต์ ภายในวัด จะประดิษฐานพระพุทธรูป องค์ใหญ่ ซ ึ่ง เป็ น พระ
ประธานทีม่ ีความศักดิสิ์ ทธิแ์ ละเป็ น ทีเ่ ลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู
และชาวเกาหลีใต้ทนี่ ับถือศาสนาพุทธ และรูปปั ้นเจ้าแม่กวนอิมซึง่ หัน
หน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ ยังมีรูปปัน้ พระสังกัจจายน์ ซึง่ หากได้ลูบพุง
ก็จะร่ารวยเงิน ทอง ท่านจะได้พบกับวิธกี ารทาบุ ญของชาวเกาหลีใต้ที่
แตกต่างกับ วัฒ นธรรมไทย โดยนิย มถวายข้าวสารเพือ่ เป็ นอาหาร
สาหรับ พระสงฆ์แ สดงถึง ความอุด มสมบู รณ์ ถวายเทียนเพือ่ เป็ น แสง
สว่างแห่งชีวติ นอกจากนัน้ ทีว่ ดั แห่งนี้ท่านยังจะได้ชนื่ ชมกับวิวทะเลที่สวยงามของแหลมมังกรทีย่ นื่ ออกสู่มหาสมุทร
พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONG AK) เป็ นภูเขาไฟทีส่ วยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวท้องทะเล
ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล
ชายหาดทีน่ ี่จะไม่ได้เป็ นทรายสีขาวแต่กลับเป็ นหินสีดา น้ าทะเลสีดาแปลก
ตา เป็ นจุดดาน้ ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ ตรงฐานภูเขา จะมีช่องทีท่ หาร
ญี่ป่ ุน บังคับ ให้ค นเกาหลีขุดเจาะไว้ตงั ้ แต่สมัยสงครามโลก เพือ่ เอาไว้จอด
เรือแอบซ่อนไว้สาหรับทาลายเรือของอเมริกา โดยทาเป็ นเรือติดระเบิดแล้ว
พุง่ ชนแบบพลีชพี ก่อนนี้เปิ ดให้เข้าชม แต่มเี หตุการณ์เคยดินถล่มลงมาเลย
ปิ ดไม่ให้เข้าชมอีกเลย และยังเคยเป็ นสถานทีถ่ ่ายทาเรือ่ ง "แดจังกึม"ตอนที่
ถูกเนรเทศ ละครโทรทัศน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้
อาหารเย็นบริการท่านด้วย เมนู คาลบิ ( Kalbi) อาหารเกาหลีแบบปิ้ งย่างทีม่ ชี อื่ เสียงของเกาหลี เป็ นการนาเนื้อหมูมา
หมัก กับ เครื่องปรุง จนเนื้ อนุ่ ม แล้วจึง น าไปย่างบนแผ่น โลหะที่ถูก เผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนัน้ จะย่า งเป็ นชิ้น โต
พอสมควร พอใกล้สุกก็ตอ้ งใช้กรรไกรตัดเป็ นชิ้นพอดีคา ทานกับเครือ่ งเคียงจาพวกผัก กระเทียม กิมจิ
จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
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วันที่สามของการเดินทาง ปั่นจักรยาน Rail Bike - ร้ านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สัตว์ น้า - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ทุ่งดอกยูเช หรือ ซอฟจิโกจิ - ชายหาดวอลจองรี
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผัก ปรุงรสต่างๆ กิมจิ
(ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่าง
ตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ทีน่ ้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ RAIL BIKE JEJU เป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
รูป แบบใหม่นั บ ได้ว่าเป็ น สถานที่พกั ผ่อนและออกก าลัง กาย Rail
Bike คือการปัน่ จักรยานบนรางรถไฟ เป็ นรถจักรยาน 4 ล้อทีต่ อ้ งใช้
คนปัน่ ตัง้ แต่ 2-4 คน มีมอเตอร์ไฟฟ้ าช่วยในการขับ เคลือ่ น ไม่ทาให้
เหนื่ อ ยเกิน ไป ส าหรับ การปั ่น จัก รยาน Rail Bikeใช้ร ะยะเวลา
ประมาณ 30 นาที ทุกคนจะเริม่ สตาร์ทออกจากจุด เดียวกัน จากนั น้
เจ้าหน้าที่จะปล่อยให้ปั น่ จัก รยานออกไปทีล ะคัน โดยให้มีระยะห่าง
กันประมาณ 20 เมตร ระหว่างเส้นทางทุก ท่านจะได้ชมธรรมชาติที่
เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาชนิด
จากนัน้ พาท่านเดินทางต่อ ที่ ร้านค้าสมุ นไพรสนเข็มแดง มหัศ จรรย์
แห่ง ธรรมชาติ ผ่ านผลงานการวิจัย มากมายจากมหาวิท ยาลัย
แห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณ ช่วยลดไขมันและน้ าตาลใน
กระแสเลือด ป้ องกันการเกิดเส้น เลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้าง
สารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและท าให้อ ายุยนื แบบชาว
เกาหลี ซึง่ กาลังเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก
จากนัน้ พาท่านเข้าชม AQUA PLANET พิพธิ ภัณ ฑ์
สัต ว์น้ า หรือ Aquarium ที่ใ หญ่ ที่สุด ในเอเชีย เป็ น
สถานที่อีก แห่ ง หนึ่ ง ที่ไม่ค วรพลาดเมื่อ ได้ม าเยือ น
เกาะเชจู เพราะที่นี่เป็ น ทัง้ ศูน ย์ก ลางการเรียนรู้ทาง
ทะเล ความรูเ้ กีย่ วกับ ธรรมชาติและสิง่ มีชวี ิตใต้ทะเลที่
จัด แสดงได้น่ า สนใจ และสวยงาม ภายในมีตู้ป ลา
จานวนมากตัง้ แต่ข นาดเล็ก จนถึง ขนาดใหญ่ มหึม า
อลัง การ ชวนตื่น ตาตื่น ใจอย่า งยิ่ง นอกจากนี้ มี
กิจ กรรมและการแสดงของสั ต ว์ น้ าให้ ช มอย่า ง
เพลิดเพลินอีกด้วย อาทิเช่นการให้อาหารนกเพนกวิน
ตัวน้อย ทีต่ ่างกรูกนั มารับอาหารอย่างคึกคัก ลีลาตามธรรมชาติอนั น่ารักจะทาให้คณ
ุ หลงรักเพนกวินโดยไม่รตู้ วั และมี
ฉลามวาฬเป็ นไฮไลท์ของพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ ท่านสามาถดูการให้อาหารปลาฉลามสุดระทึก ทีน่ ักประดาน้ าต้องใช้ทกั ษะ
และความสามารถพิเศษ ซึง่ จะทาให้คุณตืน่ ตาตืน่ ใจตลอดเวลา
อาหารกลางวัน บริก ารท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก" เป็ นการน าเนื้อหมูหมัก กับ เครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน าไปผัด
คลุกเคล้าพร้อมน้ าซุป นักท่องเทีย่ วนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย เมือ่ สุกรับประทานกับ
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ผักสด กิมจิ เครือ่ งเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ เป็ นอาหารพิเศษทีข่ อแนะนา

จากนั น้ น าท่ านชม ปล่ อ งภู เ ขาไฟซองซานอิ ล จูบ ง (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็ นภู เขาไฟที่ด ับ แล้ว
ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ ลี กั ษณะเหมือนมงกุฎ เป็ นสถานทีโ่ ด่งดังที่ผคู้ นมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขน้ ึ เป็ นหนึ่ งใน 10
สถานทีส่ วยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายังสามารถดืม่ ด่ากับท้องฟ้าและน้ าทะเลสีคราม ทิวทัศน์ทสี่ วยงามโดยรอบ
ของตัวเมืองเชจู
เป็ น สถานที่ทนี่ ักท่องเที่ยวจากทัวทุ
่ กมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูก ยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินขึน้ ไปยังปากปล่องภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว ระหว่างทางท่านสามารถ
หยุด แวะพัก ชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ล ะจุด ชมวิวที่ท่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศ น์ และบรรยากาศที่
แตกต่างกัน เมือ่ ขึ้น ไปถึง ด้านบนสุด ของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมั ผัสกับอากาศบริสุทธิ ์ และทั ศนียภาพที่
สวยงามอย่างแน่นอน

จากนัน้ พาท่านเยีย่ มชม หมู่บา้ นวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็ นแค่
หมู่บา้ นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงั เป็ นหมู่บา้ นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ทีย่ งั มีชาวบ้านอาศัยอยูจ่ ริง เอกลักษณ์ของ
การสร้างบ้านทีน่ คี่ อื จะใช้ดนิ เหนียว ผสมกับมูลม้า เป็ นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็ นโครงสร้างของตัวบ้าน
ถ้าท่านเคยมาเทีย่ วเกาหลีใต้แล้วเคยเห็นไหต่างๆทีอ่ ยูต่ ามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็ นไหสาหรับทา "กิมจิ" หรือผักดองของ
เกาหลี แต่สาหรับทีเ่ กาะนี้นนั ้ ไหทีว่ างเรียงรายกันอยูต่ ามบ้านเรือนทีน่ จี่ ะเป็ นไหสาหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราส
เบอร์ร ี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะนาผลเบอร์ รปี่ ่ ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกับ น้ าผึ้ง และหมัก ไว้สามปี
ก่อนที่จะน ามารับ ประทานได้ รสชาติหวานอมเปรี้ยว และในสมัยก่อนเคยถูก ใช้ในการรัก ษาคนป่ วย ปั จจุบ ัน นี้
กลายเป็ นสินค้าทีผ่ มู้ าเยีย่ มเยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพือ่ เป็ นของฝาก
จากนั น้ พาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป บานเหลืองอร่ามเต็มเนินเขา เป็ นวิวธรรมชาติทสี่ วยงามเหมาะแก่
การถ่ายรูปอย่างยิง่ (ปริมาณของดอกเรปบานอาจขึ้นอยูก่ ับภูมิอากาศค่ะ หรืออาจจะพาไปดูดอกซากุระบานด้วย
ขึน้ อยูก่ บั ภูมอิ ากาศและผูจ้ ดั ทาค่ะ)
ขอสงวนสิ ทธิ์ ถ้าทุ่งดอกยูเชไม่มีจะพาท่านไปซอฟจิ โกจิ แทนค่ะ

5

จากนัน้ พาท่านชม ซอฟจิ โกจิ (SEOBJIGOJI) เป็ นทุ่งหญ้ากว้างติดทะเล สามารถเพลิดเพลินไปกับความงามของโขด
หินรูปร่างแปลกๆ รวมทัง้ โบสถ์คาทอลิก ภาพความงดงามจึงเป็ นสถานทีด่ งึ ดูดยอดนิยมการถ่ายทาละครซีรสี่ ์เกาหลี
เรือ่ ง F4 เกาหลี (BOYS OVER FLOWERS)

จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ Woljeongri Beach (ชายหาด วอลจองรี) เป็ น 1 ใน 5 ชาดหาดทีม่ ชี อื่ เสียงบนเกาะเชจู
หาดทรายสีทองกับน้ าทะเลสีฟ้าใสทีส่ ะท้อนแสงอาทิตย์ใ ห้เห็นประกายระยิบ ระยับนัน้ ดูกลมกลืน กัน อย่างสวยงาม
เป็ นชายหาดที่ผคู้ นเดินทางมาเทีย่ วพักผ่อนในช่วงฤดูรอ้ น บริเวณรอบชายหาดมีรา้ นกาแฟ คาเฟ่ ร้านอาหาร น่ารัก
กับบรรยากาศผ่อนคลาย สบายๆ ให้ทุกท่านได้มาสัมผัส
อาหารเย็นพร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนู ซีฟดย่
ู๊ าง สไตล์เกาะเชจู เมนูป้ ิ งย่างประกอบไปด้วยหอย และ กุง้ ทางเกาะเช
จูขน้ึ ชือ่ ด้วยอาหารทะเลสดๆ อยากให้ทกุ ท่านได้ล้มิ ความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้าวสวยและเครือ่ งเคียง
ต่างๆ
จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้ านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต - ศูนย์เครื่องสาอาง ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู - กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุ งรสต่างๆ กิมจิ
(ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่าง
ตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ทีน่ ้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
จากนั ้น พาทุ ก ท่ านชม ยงดูอ ัม ร็อ ค หรือ โขดหิ นมังกร ที่มี
ลักษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหนึ่ง ในมนต์เสน่ ห์ทางธรรมชาติของ
เกาะเชจู ซึง่ ถือกันว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยือน ยงดูอมั ร็อค เพือ่ มาดู
โขดหินมัง กร ถือว่ายังมาไม่ถงึ เกาะเชจู โขดหิน มังกรแห่งนี้เกิดขึ้น
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จากการกัดกร่อนของคลืน่ ลมทะเล ทาให้มรี ูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กาลังอ้าปากส่งเสียงร้องคารามและพยายาม
ทีจ่ ะผุดขึน้ จากท้องทะเล เพือ่ ขึน้ สู่ทอ้ งฟ้า เป็ นประติมากรรมทีธ่ รรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีส่ นใจของ
นักท่องเทีย่ วเกาหลีเป็ นอย่างมาก
จากนั น้ น าท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุด ของเกาหลี โดยมีก ารจดลิขสิทธิเ์ รียบร้อยแล้ว เป็ น
สมุน ไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีร ส
เปรี้ยว ดีสาหรับบุคคลที่ นิยมดืม่ เหล้า ชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะ
ช่วยในการล้างสารพิษทีต่ กค้างหรือไขมันทีส่ ะสมอยูภ่ ายในผนังของตับ หรือไต
ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่าน
เอง
จากนั น้ พาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงิ นวอนหรือ Supermarket ทีน่ ี่มขี นม พืน้ เมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น
ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็ตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า
วุน้ เส้น รวมไปถึงของใช้
ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ ว กระทะ ลูกบอลซักผ้า เครือ่ งสาอางค์ชนั ้ น า
Etude , Skinfood และของฝากของทีร่ ะลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมทัง้
มีบริการบรรจุกล่องตามเงือ่ นไขของร้าน

จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครือ่ งสาอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชสาอางค์ทหี่ มอศัลยกรรมเกาหลี
ร่วมออกแบบมากมาย เช่ น ผลิต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ผิว หน้า เครือ งส าอางค์
หลากหลายแบรนด์ และอื่ น ๆ อี ก ม ากม าย อาทิ เ ช่ น B2B ,Closee
Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงั มีครีมทีโ่ ด่งดัง อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก ,
เซรัมพิ
่ ษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้ าแตก , BB Cream , etc

อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็ นการนาผักหลากหลายชนิด เห็ด ต่างๆ เนื้อหมู
รวมกัน ไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน้ าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริม่ รับประทาน จะ
ทานพร้อมกับข้าวสวย เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็ นรายการอาหารทีข่ าดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี เพราะรสชาติของ
น้ าซุป ผักต่างๆในหม้อ ทาให้เป็ นทีช่ ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัด หน่ อย ก็สามารถขอน้ าจิ้มเกาหลี
หรือน้ าจิ้มสุก้ี เพือ่ เพิม่ รสชาติ
จากนัน้ นาท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐั บาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมทีอ่ ายุ 6 ปี ซึง่ ถือ
ว่าเป็ น โสมที่มคี ุณ ภาพดีทสี่ ุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ค วามรู้เกีย่ วกับโสม
พร้อมอธิบ ายคุณ สมบัตแิ ละผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อ
โสมที่มคี ุณ ภาพดีที่สุด และราคาถูก กลับ ไปบ ารุง ร่างกายหรือฝากญาติ
ผูใ้ หญ่ทที่ ่านรักและนับถือ
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จากนั น้ นาท่านช้อปปิ้ ง สินค้าปลอดภาษีที่ ดิ วตี้ ฟรี (Duty Free Shop) ทีน่ ี่มสี นิ ค้าปลอดภาษีชนั ้ น าให้ท่านเลือกซื้อ
มากมายกว่า 500 ชนิด อาทิเช่น น้ าหอม เสื้อผ้า เครือ่ งสาอาง กระเป๋ า นาฬิก า
เครื่องประดับ หลากหลาย
แบรนด์ ด ัง อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada
,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex ฯลฯ

จากนั น้ พาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เ มืองเชจู แหล่งช้อปปิ้ งสิน ค้าท้องถิน่ ชือ่ ดัง บนเกาะเชจู อาทิเสื้อผ้า รองเท้า
กระเป๋ า เครื่อ งส าอางค์ เครื่อ งประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS
สัมผัสประสบการณ์ ชอ้ ปปิ้ ง ทีเ่ ร้าใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ
ในสไตล์บรรยากาศทะเลใต้

21:30 น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่ วบินที่ ZE551
เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศที่ระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่ กรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทั ***
ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน กำรจรำจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหำย
ตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นอยูเ่ หนือกำรควบคุมของบริษทั และเจ้ำหน้ำที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสียเวลำในกำรท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู้
เดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย ว่ำด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใช้จ่ำยที่ลูกค้ำและบริษทั จ่ำยไปแล้ว
***เนื่ องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครัง้ จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรื่องผูแ้ อบ
แฝงมาเป็ นนักท่องเที่ ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม
HOT PROMOTION JEJU ทางแลนด์เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ เป็ นจานวนเงิ น (10,000
บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็ นนักท่องเที่ ยวจริ งๆ เดิ นทางท่องเที่ ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ กาหนด
สามารถขอรับเงิ นประกันนี้ คืนเต็มจานวน ดังนัน้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิ บตั ิ ตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ น
ประกันกรณี ลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ ที่ ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้ าที่ ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดิ นทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย
ลูกค้าจะต้องเป็ นผูช้ าระเองทัง้ หมด
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดิ นทางท่องเที่ ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัวโมง
่
ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะ
รอ ท่านที่ ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดิ นทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเดิ นทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก
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อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เสริม
เตียง

พฤษภาคม : 20-23,21-24,-22-25,23-26,26-29,27-30,28-31

10,900./คน

พฤษภาคม : 6-9,7-10,8-11,13-16,14-17,15-18,19-22,24-27,25-28

11,300./คน

พฤษภาคม : 5-8,9-12,12-15,16-19,17-20,18-21

11,600./คน

พฤษภาคม : 2-5,3-6,4-7,10-13,11-14
มีนาคม : 4-7,5-8
เมษายน : 21-24,22-25,23-26,24-27
พฤษภาคม : 1-4
มีนาคม : 3-6,6-9
เมษายน : 8-11,17-20,18-21,19-22,20-23,25-28,30-3 พ.ค.
มีนาคม : 1-4,2-5,7-10,11-14,12-15,13-16,18-21,19-22
เมษายน : 7-10,9-12 ,16-19,26-29,
มีนาคม : 10-13,14-17 ,17-20,20-23,25-28,26-29,27-30
เมษายน : 1-4,2-5,3-6,27-30,29-2 พ.ค.
มีนาคม : 8-11,9-12,15-18,16-19,21-24,24-27,28-31,31-3 เม.ย.
เมษายน : 6-9,10-13,15-18
มีนาคม : 22-25,23-26,29-1 เม.ย.,30-2 เม.ย.
เมษายน : 4-7,28-1 พ.ค.
เมษายน : 11-14,14-17

11,900./คน

เมษายน : 5-8

18,900./คน

เมษายน : 12-15,13-16

20,900.-/คน

พักเดี่ยวเพิ่ม

12,300./คน
12,600./คน
12,900./คน

4,900.-

13,300./คน
13,600./คน
13,900./คน
16,900./คน

เงื่อนไขการให้บริการกรณี สารองที่นงั ่
1. ราคาโปรโมชัน่ ชาระเงินเต็มจานวน 1 วันหลังได้รบั invoice
ราคาปกติชาระเงินมัดจา*** ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รบั invoice
2. ส่วนทีเ่ หลือชาระเต็มจานวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีทไี่ ม่ชาระยอดเงินส่วนทีเ่ หลือตามเวลาทีก่ าหนด รวมถึงกรณีเช็ค
ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถอื ว่า ท่านสละสิทธิในการเดิ
์
นทางกับทางบริษัท
ราคานี้รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบิน ตามทีร่ ะบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
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-

ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ / ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ้น
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิทธิหั์ วหน้าทัวร์ไม่บนิ ขึน้ ไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคานี้ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิน่ 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 กก.)
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3) ใบสาคัญถิน่ ที่
อยู่ 4) สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็ นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่า
ให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า -ออกด้วยตนเอง
ก่อนจะยื่นวีซ่า)
ค่าอาหารทีล่ ูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากทีโ่ ปรแกรมกาหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทาน
อาหารทีท่ างทัวร์จดั ให้ กรุณาเตรียมอาหารสาเร็จรูปส่วนตัวสารองมาด้วย
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป ยึดมัดจา
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถงึ 45 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
(ราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผูเ้ ดินทางได้ในทุก กรณี )
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้***
กรุ๊ปทีเ่ ดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น Charter
Flight, Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
จานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ต่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) ขึน้ ไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการ
เดินทาง
ราคานี้เป็ นราคาสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทยหรือผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเทีย่ วต่างประเทศชาระเพิม่
ท่านละ 3,000 บาท)
เทีย่ วบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็นสาคัญ
สงวนสิทธิในการเปลี
์
่ยนแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ จี ุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเทีย่ ว
เท่านัน้ (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ )
ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีทที่ ่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่ รม
แรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับ ผิดชอบของบริษัทฯ
ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
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ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเี่ กิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทที่ ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
การติดต่อใดๆกับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทาในวันทาการของบริษัทดังนี้ วันจันทร์ - วัน
ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนั กขัตฤกษ์ทรี่ ฐั บาลประกาศในปีนัน้ ๆ ถือว่าเป็นวันหยุด
ทาการของบริษัท
มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มอี านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัททัง้ สิน้ เว้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจขอ
บริษัทกากับเท่านัน้
หากท่านทีต่ อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทาการออก
ตั ๋ว เพื่อป้ องกันปัญหาเทีย่ วบินล่าช้า เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาด
จากสายการบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบและคืน
ค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี
ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้ งตามทีโ่ ปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 100,000 วอน หรือเป็ น
เงินไทย3,500 บาท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึน้ อยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมทีเ่ ข้าพัก ไม่
สามารถ CONFIRM ให้ได้
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเทีย่ วกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
ขอสงวนสิทธิการตั
์ ดห้องพักสาหรับผูท้ ไี่ ม่เดินทาง ผูร้ ่วมเดินทางไม่สามารถใช้หอ้ งพักได้
ขอสงวนสิทธิส์ าหรับลูกค้าทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ ว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ ระบุในรายการข้างต้น
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ ก่อนทาการจอง
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