รหัสโปรแกรม : 18636 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

โปรแกรมการเดินทาง
ทุง่ ดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - คาเมเลียฮิลล์ - สวนส้ม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
วัดซันบังซา - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดควังชิกี - สวนฮอนอินจิ - ร้านนา้ มันสน - หมูบ่ า้ นวัฒนธรรมซองอึบ
ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน
ศูนย์เครื่องสาอาง - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตีฟ้ รี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
วันแรกของการเดิ นทาง

พบกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ(7C) - ออกเดิ นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิ นเจจูแอร์

22.00-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผู้โดยสารขาออก
เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน F ใกล้ประตูทางเข้า
หมายเลข 3 โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
วันที่สองของการเดิ นทาง

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

02.25-03.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ ยวบิ นที่ 7C2244
เป็ นสายการบินโลว์คอสอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต้ สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่น่าประทับใจ
พร้อมทัง้ ภาพลักษณ์ทด่ี ี โดยมีพรีเซ็นเตอร์เป็ นดาราชื่อดังของเกาหลี สายการบินเจจูเป็ นสายการ
บินชัน้ นาที่พฒ
ั นาได้อย่ างรวดเร็วที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ หลัง จากการก่อตัง้ เมื่ อปี 2005 ได้
ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยการปรับปรุงราคาให้มคี วามยุตธิ รรมแก่ลูกค้าตาม คาเรียกร้อง และยัง
ได้มกี ารปฏิรูปธุรกิจทางกา บินอย่างต่อเนื่องอีกด้วย สายการบินเจจูได้ทาให้การท่องเที่ยวเป็ นที่
แพร่หลายจนประสบความสาเร็จ ซึ่งก่อนหน้ านัน้ ไม่เคยนาวิธีเหล่านี้ม าปฏิบตั ิจนทาให้ประเทศ
เกาหลีใต้กลายเป็ นประเทศท่องเทีย่ วได้ มีเส้นทางบินมากกว่า 67 แห่งในเมืองสาคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800ของสายการบินเจจู ได
รับการยอมรับ จากทัวโลกในด้
่
านความปลอดภัยและสมรรถภาพเป็ นเครื่องบินทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ และมีช่อื เสียงในต่างประเทศ

09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เป็ นท่าอากาศยานทีใ่ หญ่เป็ นอันดับที่ 2 ของเกาหลี
ใต้ รองจากท่า อากาศยานนานาชาติอิน ชอน ได้ถู กจัด อัน ดับ จาก OAG ว่ ามีไ ฟลท์ห รือ
การจราจรบนท้องฟ้ าเยอะทีส่ ดุ ในโลก ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็ว
ขึน้ 2 ชัวโมง
่
เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิน่ ของประเทศเกาหลี) ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร พาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ทีอ่ งค์การ UNESCO ให้รางวัลเกาะเชจู
เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก (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
พาทุกท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม (SAEBYEOL OREUM) เป็ นภูเขาไฟทีม่ ชี ่อื เสียงอีกแห่งหนึ่งของเกาะเชจู เป็ น
สถานทีม่ องเห็นดาวประจาเมืองทีเ่ ปล่งประกายสวยงามบนท้องฟ้ ายามพลบค่าและเป็ นรูจ้ กั
กันอย่างแพร่หลายในรายการชือ่ ดังอย่าง Hyori's Home Stay ทุกท่านสามารถขึน้ มาสัมผัส
บรรยากาศอันสดใส ชมพระอาทิตย์กนั บนภูเขาไฟแห่งนี้ ขอแนะนาว่าห้ามพลาดเด็ดขาดๆ
นอกจากนี้สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีจ่ ดั เทศกาล Jeju Fire Festival จะมีขน้ึ ทีบ่ ริเวณเนินเขา โดยจะ
จัดในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี ทีน่ ่จี ะมีการจุด
ไฟอย่างยิง่ ใหญ่ เพื่อเป็ นการต้อนรับฤดูเกีย่ วเก็บและยังเป็ นการอวยพรให้มสี ขุ ภาพดีอกี ด้วย
ซึง่ เพื่อทาการเตรียมพืน้ ทีใ่ นการปลูกพืชสาหรับฤดูเก็บเกีย่ วถัดไป (หมายเหตุไม่ได้พาไปชม
งานเทศกาล)
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ คาเมเลียฮิ ลล์(CAMELLIA HILL) สวนพฤกษชาติทม่ี ดี อกคา
เมเลียประมาณ 6000 ต้น มากกว่า 500 สายพันธุส์ วนดอกไม้ทป่ี ลูกดอกไม้ตามฤดูกาลไปกี่
ครัง้ ก็ไม่ซ้า เหมาะอย่างยิง่ กับคูร่ กั หรือสาว ๆ ทีร่ กั การถ่ายรูปกับดอกไม้ เพราะทีน่ ่มี จี ุดโฟโต้
โซนและดอกไม้สวยงามเยอะมากราวกับคุณกาลังเดินอยู่ในเทพนิยายทีเดียว แต่ละจุดจะ
ประกอบด้วยฉากน่ารัก พร็อพเก๋ ๆ ทีค่ วรค่าแก่การถ่ายรูปมาก นอกจากดอกคาเมเลียยังมี
พันธุไ์ ม้อ่นื ๆ อีกกว่า 250 ชนิด ในแต่ละฤดูกาลก็ปลูกดอกไม้แตกต่างกันไป เช่น ดอกคาร์มี
เลีย ดอกทิวลิป ซากุระ ต้นการ์ดเิ นีย ดอกไฮเดรนเยีย ดอกเบญจมาศ ดอกหญ้าสีชมพูหรือ
Pink Muhly Grass และสาหรับเดือนมิถุนายน ไฮไล้ทเ์ ป็ นดอกดอกไฮเดรนเยีย (สวนดอกไม้
ตามฤดูกาล ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ ณ วันเดินทาง)
อาหารกลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู จิ มดัก ไก่อบซี อิ๊ว เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพน้ื เมืองดัง้ เดิม จิมดัก จานใหญ่น้ีประกอบไปด้วย
ไก่ชน้ิ โต วุน้ เส้นเกาหลีน้มี ลี กั ษณะเป็ นเส้นแบนใหญ่ๆทาจากมันฝรังท
่ าให้เหนียวนุ่ มเป็ นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิรฟ์
พร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉบั ๆให้เป็ นชิน้ เล็กพอดีคา รับรองต้องติดใจ

พาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนทีไ่ ด้รบั ของขวัญจากธรรมชาติทาให้
เป็ นที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่ส่งผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทัวโลก
่
เป็ นสถานที่จดั แสดง
ประวัตแิ ละวัฒนธรรมการชงชาอันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเช่น
ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะสาหรับซื้อเป็ นของฝาก มีคุก้ กี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผ่นมาส์กหน้าชา
เขียว และแชมพู เป็ นต้น ภายในยังมีคาเฟ่ ทีจาหน่ ายชาเขียวทัง้ ร้อนและเย็นไอศรีมชาเขียวและโรล
ชาเขียวทีค่ ุณไม่ควรพลาด ภายในยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึง่ นักท่องเทีย่ วจะได้สมั ผัสกับภาพ
บรรยากาศของไร่ชาเขียวทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในเกาหลีใต้ รวมทัง้ ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับถ้วยชาซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวทีน่ ่ี
จากนัน้ พาท่านสู่ สวนส้ ม ไร้เ มล็ด (ORANGE FARM) ความมหัศจรรย์ท่ธี รรมชาติสร้างสรรค์
เกาะเชจูเป็ นที่เดียวในเกาหลีท่สี ามารถปลูกส้มได้ดีและอร่อยที่สุดในประเทศ ผลไม้อนั ดับ 1ของ
เกาะเชจู และเป็ นส้มสายพันธุท์ ่ไี ร้เมล็ด รสชาติจดั จ้าน วิตามินซีสูง กินแล้วแก้อาการหวัดได้ดมี าก
ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมสวน และชิมส้มสดๆจากสวน รับรองความอร่อยติดอกติดใจ แถมได้
ถ่ายภาพความดกของสวนส้มบนเกาะเชจูอกี ด้วย นอกจากนี้สวนส้มยังเป็ นสถานทีถ่ ่ายทาซีร่สี เ์ กาหลี
ชื่อดังหลายเรื่อง อาทิเช่น MY GIRL (รักหมดใจยัยกะล่อน)
จากนัน้ พาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE)
วัดแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนเขาซันบังหันหน้ าออกสู่ทะเล ระหว่างทางขึ้นท่านจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์
ภายในวัด จะประดิษ ฐานพระพุ ทธรูปองค์ใหญ่ ซ่ึงเป็ นพระ ประธานที่มีความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละเป็ น ที่
เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใต้ทน่ี บั ถือศาสนาพุทธ และรูปปั ้นเจ้าแม่กวนอิมซึง่
หันหน้าออกสูท่ ะเล 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 พร้อมเสริ ฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล เป็ นอาหารทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมของชาวเกาหลี โดยการนาหมูสามชัน้ ไปย่างงบนแผ่น
โลหะทีถ่ ูกเผาจนร้อน ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟ์ พร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหันบางๆ
่
พริกไทยป่ น เกลือ
และน้ามันงา ถึงแม้ว่า ซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการทีส่ ุดแสนจะธรรมดา คือไม่ได้มกี ารหมักหรือมีส่วนผสมทีห่ ลากหลาย แต่ว่าถ้า
พูดถึงรสชาติแล้ว นับว่าพลาดไม่ได้เลย
นาเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดิ นทาง

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

อึบ
รับประทานอาหารเช้ าที่ โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่ างๆ กิมจิ (ผักดอง
เกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่ างจากอาหารมื้ออื่น ๆมากนัก แต่ จะต่างตรงที่จานวนจาน(ใส่
กับข้าว) ทีน่ ้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้

จากนัน้ นาท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิ ลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็ นภูเขาไฟที่
ดับแล้ว ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ ลี กั ษณะเหมือนมงกุฎ เป็ นสถานทีโ่ ด่งดังทีผ่ คู้ นมาขอพรและชมพระ
อาทิตย์ขน้ึ เป็ นหนึ่งใน 10 สถานทีส่ วยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายังสามารถดื่มด่ากับท้องฟ้ า
และน้าทะเลสีคราม ทิวทัศน์ทส่ี วยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็ นสถานที่ทน่ี ักท่องเทีย่ วจากทัว่
ทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก
ท่านสามารถเดินขึน้ ไปยังปากปล่องภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิว
และถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิ วทัศน์และบรรยากาศที่
แตกต่างกัน เมือขึน้ ไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมั ผัสกับอากาศบริสุทธิ ์ และ
ทัศนียภาพทีส่ วยงามอย่างแน่น หมายเหตุ: สาหรับท่านทีต่ อ้ งการขึน้ ปากปล่องภูเขาไฟ สามารถชาระค่าตั ๋วด้วยตนเอง ณ จุดทางขึน้
เขา
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ ชายหาดควังชิ กี (GWANGCHIGI BEACH) เป็ นชายหาดทีส่ วยทีส่ ุด
แห่งหนึ่งบนเกาะเชจู ชายหาดนี้มที ศั นียภาพเป็ นเอกลักษณ์มวี วิ พืน้ หลังเป็ นปากปล่องภูเขาไฟซอง
ซานอิลจูบงซึง่ เป็ นไฮไลท์ของเกาะเชจู ทุกท่านจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติทย่ี งั คงความ
อุดมสมบูรณ์และรับลมทะเลเย็นๆ และ ทีส่ าคัญยังเป็ นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกทีส่ วยทีส่ ดุ แห่งหนึ่งบน
เกาะเชจู

อาหารกลางวัน บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก" เป็ นการนาเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนาไปผัดคลุกเคล้าพร้อม
น้ าซุป นักท่องเทีย่ วนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง
และข้าวสวยร้อนๆ เป็ นอาหารพิเศษทีข่ อแนะนา
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ สวนฮอนอิ นจิ (HONINJI PARK) สวนฮอนอินจิ ตามตานานเล่าว่า
เป็ นจุดกาเนิดของเกษตรกรรมบนเกาะเชจู เนื่องจากเทพเจ้า SAMSININ 3 องค์ได้อภิเษกสมรส
กะัับเจ้าหญิงทัง้ 3 องค์ หลังจากนัน้ ก็ได้มกี ารสร้างปราสาท บ่อน้ า เลี้ยงวัว ปลูกต้นไม้และพืช
ต่างๆ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากในเกาะเชจู และเป็ นที่นิยมสาหรับชาวเกาหลีมา
ถ่ายพรีเวดดิ้งและใส่นิยมชุดฮันบกมาถ่ายรูป และยังเป็ นสถานที่จดั งาน "HONONJI WEDDING
FESTIVAL" ณ สวนแห่งนี้ ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเดินเล่นในบรรยากาศเงียบสงบและ
เก็บรูปความประทับใจ

จากนัน้ พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการ วิจยั
มากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน่ าตาลใน
กระแสเลือด ป้ องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิม่ ภูมิ
ต้านทานและทาให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึง่ กาลังเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลี
เป็ นอย่างมาก และยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทาจากสนเข็มแดงซึ่งเป็ นสินค้ายอดนิยมสาหรับคนเกาหลี
และนักท่องเทีย่ ว
จากนัน้ พาท่านเยีย่ มชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บา้ น
แห่งนี้ไม่ใช่เป็ นแค่หมู่บา้ นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงั เป็ นหมู่บา้ นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ทีย่ งั มี
ชาวบ้านอาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านที่น่ีคอื จะใช้ดนิ เหนียว ผสมกับมูลม้า เป็ นตัวยึด
ก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็ นโครงสร้างของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมาเทีย่ วเกาหลีใต้แล้วเคยเห็น
ไหต่างๆทีอ่ ยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็ นไหสาหรับทา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แต่สาหรับทีเ่ กาะ
นี้นนั ้ ไหทีว่ างเรียงรายกันอยู่ตามบ้านเรือนทีน่ ่จี ะเป็ นไหสาหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอร์ร่ี
ทีจ่ ะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดชาวบ้านจะนาผลเบอร์รป่ี ่ ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ าผึง้ และหมักไว้
สามปี ก่อนทีจ่ ะนามารับประทานได้ รสชาติหวานอมเปรีย้ ว และในสมัยก่อนก็เคยถูกใช้ในการรักษาคนป่ วย ปั จจุบนั นี้กเ็ ป็ นสินค้าทีผ่ ู้
มาเยีย่ มเยือนมักจะซือ้ กลับไปรับประทาน และซือ้ เพื่อเป็ นของฝาก
อาหารเย็น พร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนู “ซีฟดนึ
ู๊ ่ ง” เมนูป้ิ งย่างประกอบไปด้วยหอย และ กุง้ เกาะเชจูขน้ึ ชื่อด้วยอาหารทะเลสดๆ
อยากให้ทุกท่านได้ลม้ิ ความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ
นาเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดิ นทาง

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

รับประทานอาหารเช้ าที่ โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดอง
เกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่ างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จานวนจาน (ใส่
กับข้าว) ทีน่ ้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
จากนัน้ พาทุกท่านชม ยงดูอมั ร็อค โขดหิ นมังกร (YONGDUAM ROCK) และ สะพาน
ข้ามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมั ร็อคทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหนึ่งใน
มนต์เสน่หท์ างธรรมชาติของเกาะเจจู ซึง่ ถือกันว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยือน ยงดูอมั ร็อค เพื่อมาดู
โขดหินมังกร ก็ถอื ว่ายังมาไม่ถงึ เกาะเจจู โขดหินมังกรแห่งนี้เกิดขึน้ จากการกัดกร่อนของคลื่นลม
ทะเล ทาให้มรี ปู ทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กาลังอ้าปากส่งเสียงร้องคารามและพยายามทีจ่ ะผุดขึน้
จากท้องทะเล เพื่อขึน้ สูท่ อ้ งฟ้ า เป็ นประติมากรรมทีธ่ รรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นที่

สนใจของนักท่องเทีย่ วเกาหลีเป็ นอย่างมาก และยังสามารถเดินไปเยีย่ มชมสะพานข้ามทะเลยงยอน
เพื่อชมวิวธารลาวาทีต่ อนนี้กลายเป็ นธารน้าทะเลทีม่ สี สี วยงามแปลกตา อีกด้วย
จากนัน้ นาท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจด
ลิขสิทธิเรี์ ยบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรส
เปรี้ยว ดีสาหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้าง
สารพิษทีต่ กค้างหรือไขมันทีส่ ะสมอยูภ่ ายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึน้
ซึง่ ยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง ร้านละลายเงิ นวอนหรือ (SUPERMARKET) ทีน่ ่ีมี
ขนมพืน้ เมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็คส้ม ส้มอบแห้ง ส้มเคลือบช็อคโก
แล็ต ช็อ คโกพาย สาหร่ า ยหลากหลายรสชาติ รวมไปถึ ง ของใช้ ใ นครัว เรือ น ลู ก บอลซัก ผ้ า
เครื่องใช้ไฟฟ้ า และยังมีชุดเครื่องนอนอันดับ1ของเกาหลี (SESA LIVING) ทีน่ ุ่ ม น่ าสัมผัส พร้อมกับการกันไรฝุ่ นได้ดเี ยีย่ ม ของฝาก
ของทีร่ ะลึกมีให้ท่านได้เลือกซือ้ มากมาย พร้อมทัง้ มีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช
สาอางค์ท่หี มอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่า งๆ ที่เ หมาะกับผู้ท่ีมีปัญหา
ผิวหน้า ไม่ว่าจะเป็ นสิว มีรว้ิ รอย ฝ้ า กระ จุดด่างดาใบหน้าหมองคล้า อยากผิวขาวสว่างใส ไร้รว้ิ รอย
แต่งหน้าเบาๆโชว์ผวิ แบบสาวเกาหลี โดยไม่ตอ้ งศัลยกรรม
อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู บูเดชิ เก อาหารจานนี้เกิดขึน้ ในช่วงสงครามเกาหลี สมัยนัน้ อาหารการกินค่อนข้างหายาก จึง
รวบรวมอาหารทีไ่ ด้รบั แจกจากทางทหารสหรัฐมารวมกันแล้วใส่ทุกอย่างลงไปมีทงั ้ ฮ็อตดอต ชีส แฮม ถัวกระป๋
่
อง รามยอน และกิมจิ
ลงไปอยู่ในนัน้ จึงเกิดเป็ นเมนูบเู ดชิเก รับรองว่าอร่อยถึงใจเกาหลีสไตล์อย่างแน่นอน
จากนัน้ นาท่านสู่ ศูนย์โสม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐั บาลรับรองคุณภาพว่า
ผลิตจากโสมทีอ่ ายุ 6 ปี ซึง่ ถือว่าเป็ นโสมทีม่ คี ุณภาพดีทส่ี ดุ ภายในจะมีเจ้าหน้าทีให้
่้ ความรูเ้ กีย่ วกับโสม
พร้อมอธิบายคุณภาพและผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซือ้ โสมทีม่ คี ุณภาพดีทส่ี ุดและราคา
ถูก กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ทท่ี ่านรักและนับถือ
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีลอ๊ ตเต้ ดิ วตี้ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ ่ี
มีสินค้าชัน้ น าปลอดภาษีให้ท่า นเลือ กซื้อมากมายกว่า 500 ชนิ ด น้ าหอม เสื้อ 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 งสินค้าท้องถิ่น 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 สัมผัสประสบการณ์ชอ้ ปปิ้ งทีเ่ ร้าใจทีส่ ุดของคุณ เหมือนยกเมียงดง
มาไว้บนเกาะ 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. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

**กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ ะบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ และขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทั *** 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 ค้าและบริษทั จ่ายไปแล้ว

โปรดอ่านก่อนทาการจองทุกครั้ง
***เนือ่ งจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครัง้ จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรื่องผู้แอบแฝงมา
เป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อนื่ เช่น ไปทางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม JEJU GOLD
PACKAGE IN NOVEMBER ทางแลนด์เกาหลีจาเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจานวนเงิน (10,000 บาท
หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่กาหนด สามารถ
ขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจานวน ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินประกันกรณี
ลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็น
ผู้ชาระเองทั้งหมด
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ
ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ดว้ ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทาง
จากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

‼สาคัญ‼
เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านอย่างละเอียด เพื่อประกอปการตัดสินใจ
ทัวร์เกาหลีนี้เป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษ มีเงื่อนไขและข้อจากัดเป็นกรณีพิเศษดังนี้
กรุณาอ่านเงือ่ นไขต่างๆ โดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของท่าน และประกอบการตัดสินใจซื้อทัวร์เกาหลีโปรโมชั่น
1. ทัวร์เกาหลี Super save นี้ เป็นรายการแบบ Join tour มีตัวกลางในการจัดทัวร์
2. ทุกคณะทัวร์จะไม่มีทัวร์ลีดเดอร์ที่เดินทางไปพร้อมกับคณะ แต่มีเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ที่สนามบิน เพื่อแนะนาขั้นตอนและรายละเอียด
การนัดหมายต่างๆ และแจกเอกสารการเดินทาง และมีไกด์รอรับอยู่ที่เกาหลี
3. อาจมีการเรียกเก็บเงินประกัน 5,000-10,000 บาท (วัตถุประสงค์คือเพื่อป้องกันการโดดกรุ๊ปทัวร์) และจะได้รับเงินคืน
หลังจากวันที่เดินทางกลับภายใน 7-14 วัน
4. ทัวร์เกาหลีนี้เป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษ ที่เราได้ทาการดีลราคาตั๋วเครื่องบินกับสายการบิน Low Cost เกาหลี หลายสายการบิน
เช่น T Way, East star และอื่นๆ ได้ในราคาต่ามาก จึงทาโปรโมชั่นทัวร์ราคานี้ได้
5. จากสัญญาของสายการบิน แต่ละกรุ๊ปทีอ่ อกเดินทางอาจจะใช้สายการบินที่แตกต่างกัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งและ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือสายการบิน ก่อนเวลาเดินทางไม่นาน ซึ่งอาจมีผลทาให้
**เกิดการเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายที่สนามบินได้ 2-5 ชม.**
หรือ **มีการเปลี่ยนเที่ยวบิน / เมืองที่เครื่องบินลงจอด**
กรุณาเผื่อเวลาเดินทาง โดยเฉพาะท่านที่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัด
6. ท่านอาจได้รับใบนัดหมายก่อนเดินทางเพียง 1-2 วัน (โดยโปรแกรมปกติจะเป็น 2-3 วัน ก่อนการเดินทาง)
7. นอกจากนี้ การเดินทางโดยสายการบิน Low cost เกาหลี อาจเกิดกรณี "เรียกที่คืน" จากบางสาเหตุ เช่น การเปลี่ยนขนาด
เครื่องบิน หรือเพื่อนาที่นั่งไปใช้กับกรุ๊ปของคนเกาหลี ซึ่งสายการบินอาจจะแจ้งก่อนวันเดินทางเพียง 2-4 วันเท่านั้น
***เหตุการณ์ไม่สะดวกเหล่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย แต่อาจจะเกิดขึ้นได้ หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น ทางบริษัทจะพยายามอย่างสุด
ความสามารถ ในการหาทัวร์ทดแทนในวันที่ใกล้เคียงที่สุด (ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างเกิดขึ้น) หรือ คืนเงินเต็มจานวน เราไม่
สามารถรับผิดชอบในเรื่องของ "การแลกเงินคืน" หรือ "ค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์ท่องเที่ยว" หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ค่ะ***
ทั้งหมดที่กล่าวมา คือข้อจากัดของทัวร์เกาหลีต้นทุนต่า นอกเหนือจากทัวร์ดังกล่าว บริษัทยังมีทัวร์เกาหลี ราคาปานกลางให้ท่าน
พิจารณา ซึ่งค่อนข้างแน่นอนในการเดินทางมากกว่า แต่ราคาจะสูงกว่าราวๆ 3,000-8,000 บาท เนื่องจากใช้สายการบิน Air
asiaX, การบินไทย หรือ Korean air เป็นต้นคะ สาหรับลูกค้าต้องการความแน่นอน เรามีให้เป็นตัวเลือกค่ะ

อัตราค่าบริ การ
พีเรียตเดิ นทาง

ราคาโปรโมชัน่

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.

8,890

12,390

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

8,990

12,490

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

9,390

12,890

***ราคาโปรโมชัน่ มีจานวนจากัด***
เงื่อนไขการให้บริการกรณี สารองที่นัง่
ราคาโปรโมชันช
่ าระเงินเต็มจานวน 1 วันหลังได้รบั invoice

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900.-

ราคานี้ รวม
-

ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ตามทีร่ ะบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ / ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิทธิ ์หัวหน้าทัวร์ไม่บนิ ขึน้ ไปพร้อมกรุป๊ ทัวร์)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

ราคานี้ ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิน่ 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และ เครือ่ งดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เอง
ต่างหาก)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 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 ดินทางเตรียม
เอกสารและดาเนินการยืน่ วีซ่าด้วยตนเองเท่านัน้ (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทา
เรือ่ งแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
ค่าอาหารทีล่ กู ค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลีย่ นแปลงจากทีโ่ ปรแกรมกาหนด หากลูกค้าไม่สามารถ
รับประทานอาหารทีท่ างทัวร์จดั ให้ กรุณาเตรียมอาหารสาเร็จรูปส่วนตัวสารองมาด้วย

กรณี ยกเลิกการเดินทางตามเงื่อนไขพระราชบัญญัติธรุ กิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
สาหรับราคาปกติ
- ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าทัวร์ 50%
- ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเดินทาง ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
(ราคาโปรโมชันไม่
่ สามารถยกเลิ กการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดิ นทางและผูเ้ ดิ นทางได้ในทุกกรณี )
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดิ นทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดิ นทางได้***
กรุป๊ ที่เดิ นทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิ น หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิ นพิ เศษเช่น
Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด

หมายเหตุ
- จานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ต่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) ขึน้ ไป โดยบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน
ก่อนการเดินทาง
- ราคานี้เป็ นราคาสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทยหรือผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเทีย่ วต่างประเทศ
ชาระเพิม่ ท่านละ 3,000 บาท)
- เทีย่ วบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
- สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ดุ ประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเทีย่ ว เท่านัน้ (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษทั จะไม่
รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ )
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน
, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออก เดินทางแล้ว
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิด
จาก ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
- ตั ๋วเครือ่ งบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
- มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มอี านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั ทัง้ สิน้ เว้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจขอบริษทั กากับเท่านัน้
- หากท่านทีต่ อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครือ่ งบิน รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทา
การออกตั ๋ว เพื่อป้ องกันปั ญหาเทีย่ วบินล่าช้า เปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลีย่ นแปลงวันเดินทาง
กรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึง่ อยูเ่ หนือการควบคุมของทางบริษทั ทาง
บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบและคืนค่าใช้จา่ ยให้ในทุกกรณี
- ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้ งตามทีโ่ ปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 100,000 วอน
หรือเป็ นเงินไทย3,000 บาท
- ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึน้ อยูก่ บั ห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมทีเ่ ข้า
พัก ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้
- ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเทีย่ วกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/
ท่าน
- ขอสงวนสิทธิ ์การตัดห้องพักสาหรับผูท้ ไ่ี ม่เดินทาง ผูร้ ว่ มเดินทางไม่สามารถใช้หอ้ งพักได้
- ขอสงวนสิทธิ ์สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ ว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้
- เมือ่ ท่านตกลงชาระเงิ นไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
ในเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ก่อนทาการจอง

