กาหนดการเดินทาง เดือน 28 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

โปรแกรมเดินทาง
ฮัลโหล คิ ตตี้ เจจู - พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - น้าตกซอนจียอน - ภูเขาซองอัค - วัดซันบัง โพมุน ซา - ร้านน้ามันสนเข็มแดง ชมทุ่งดอกยูแช และ ดอกซากุระ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดกวางชิ กิ - ยอดเขาซองซานอิ ลซุลบง - พิ พิธภัณฑ์สตั ว์
น้า - ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหิ นรูปหัวมังกร

+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร - ร้านละลายเงิ นวอน - ศูนย์

เครือ่ งสาอาง - ศูนย์โสม - ล็อตเต้ ดิ วตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
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วันแรกของการเดิ นทาง

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

22:00-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU AIR
(BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน F ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 โดยมีเจ้าหน้าทีจากบริษทั คอยให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวกในเรื่องของเอกสารของท่าน
ข้อแนะนํา ถ้าต้องการนําของเหลวขึ้นเครื่ องใส่ กระเป๋ าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริ มาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น
(รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว ควรใส่ ในถุงที่โปร่ งใสและสามารถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นาํ ถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนํา
ผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาํ จากสัตว์ไม่วา่ เนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นาํ เข้าประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากร
ตรวจพบจะต้องเสี ยค่าปรับ

วันที่สองของการเดิ นทาง สนามบิ นเจจู - ฮัลโหล คิ ตตี้ เจจู - พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - น้าตกซอนจียอน - ภูเขาซองอัค วัดซันบังโพมุนซา

02.25-03.25
ออกเดิ
ทางสู-ป่ โชว์ระเทศเกาหลี
ใต้คโดยสายการบิ
เดินทางถึ
งสนามบินเจจู - อุน.
ทยานแห่
งชาติฮนลั ลาซาน
กายกรรม - ภูเขาซองอั
- วัดซันบังซา - พิพิธน
ภัณฑ์ชJEJU
าโอซุลลอคAIR

เที่ยวบิ นที่ 7C2244 เป็ นสายการบินโลว์คอสอันดับ 1 ของ
ประเทศเกาหลีใต้ สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่น่าประทับใจ พร้อมทัง้ ภาพลักษณ์ทด่ี ี โดยมีพรีเซ็นเตอร์เป็ นดาราชื่อดังของเกาหลี สาย
การบินเจจูเป็ นสายการบินชัน้ นาทีพ่ ฒ
ั นาได้อย่างรวดเร็วทีส่ ดุ ในประเทศเกาหลีใต้ หลังจากการก่อตัง้ เมื่อปี 2005 ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
โดยการปรับปรุงราคาให้มคี วามยุตธิ รรมแก่ลกู ค้าตามคาเรียกร้อง และยังได้มกี ารปฏิรปู ธุรกิจทางกา บินอย่างต่อเนื่องอีกด้วย สายการบิน
เจจูได้ทาให้การท่องเทีย่ วเป็ นทีแ่ พร่หลายจนประสบความสาเร็จ ซึง่ ก่อนหน้านัน้ ไม่เคยนาวิธเี หล่านี้มาปฏิบตั ิ จนทาให้ประเทศเกาหลีใต้
กลายเป็ นประเทศท่องเทีย่ วได้ มีเส้นทางบินมากกว่า 67 แห่งในเมืองสาคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800 ของสายการบินเจจู ได้รบั การยอมรับ
จากทัวโลก
่
‘ในด้านความปลอดภัย’ ‘และสมรรถภาพ’เป็ นเครื่องบินทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ และมีช่อื เสียงในต่างประเทศ
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09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เป็ นท่าอากาศยานทีใ่ หญ่เป็ นอันดับที่ 2 ของเกาหลีใต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน
ได้ถูกจัดอันดับจาก OAG ว่ามีไฟลท์หรือการจราจรบนท้องฟ้าเยอะทีส่ ดุ ในโลก ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้
2 ชัวโมง
่
เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิน่ ของประเทศเกาหลี) ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก
เกาะเชจู ทีอ่ งค์การ UNESCO ให้รางวัลเกาะเชจูเป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก ( THE WORLD’S NEW 7
WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเป็ นเกาะทีเ่ กิดใหม่จากภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว
พาท่านมุ่งหน้าสู่ HELLO KITTY JEJU ISLAND เป็ นสถานทีจ่ ดั แสดงเรื่องราวเกีย่ วกับคิตตี้ หลากหลายเวอร์ชนั ่ รวมทัง้ สิง่ ของเครื่องใช้
ทีเ่ ป็ นคิตตีท้ งั ้ หมด พร้อมเรื่องราวประวัตคิ วามเป็ นมา ร้านขายของทีร่ ะลึกน่ารักๆ มากมายให้
ท่านได้เลือกซือ้ ติดไม้ตดิ มือ เช่น ทีค่ าดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และช็อคโกแล๊ต รับรองถูกใจ
สาวกของ Hello Kitty แน่นอน อีกทัง้ ยัง คิตตีค้ าเฟ่ ซึง่ เป็ นร้านกาแฟตกแต่งอย่างน่ารักเหมาะ
สาหรับถ่ายภาพ ภายในร้านมีจาหน่ายเค้กหลายรสชาติ ไอศรีมโยเกริต์ และกาแฟ รสชาติอร่อยที่
คุณไม่ควรพลาด

พร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอว๊ิ เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพน้ื เมืองดัง้ เดิม จิมดักจานใหญ่น้ี
ประกอบไปด้วย ไก่ชน้ิ โต วุน้ เส้นเกาหลีน้มี ลี กั ษณะเป็ นเส้นแบนใหญ่ๆทาจากมันฝรังท
่ าให้เหนียวนุ่มเป็ นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตร
เฉพาะ เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉบั ๆให้เป็ นชิน้ เล็กพอดีคา รับรองต้องติดใจ
พาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนทีไ่ ด้รบั ของขวัญจากธรรมชาติ ทาให้เป็ นทีป่ ลูกชาเขียวคุณภาพสูง ทีส่ ง่
ผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทัวโลก
่
เป็ นสถานทีจ่ ดั แสดงประวัตแิ ละวัฒนธรรมการชงชา อัน
หลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยีย่ มเหมาะ
สาหรับซือ้ เป็ นของฝาก มีคุกกีช้ าเขียว ซุปชาเขียว แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็ นต้น
ภายในยังมีคาเฟ่ทจ่ี าหน่ายชาเขียวทัง้ ร้อนและเย็น ไอศกรีม ชาเขียว และโรลชาเขียวทีค่ ุณไม่ควร
พลาด ภายในยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึง่ นักท่องเทีย่ วจะได้สมั ผัสกับภาพบรรยากาศของไร่
ชาเขียวทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในเกาหลีใต้ รวมทัง้ ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับถ้วยชา ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของไร่ชา
เขียวทีน่ ่ี
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ น้าตกชอนจียอน ( CHOENJIYEON FALL) น้าตกทีไ่ หลลงจากหน้าผา
หินนี้ท่านสามารถมองและจินตนาการเห็นออกเป็ นรูปต่างๆ ทาให้เกิดเสียงราวกับฟ้าคะนอง สาย
น้าตกไหลลงสูแ่ อ่งน้ารวมกับแสงสะท้อนเปรียบได้กบั การรวมทัง้ ผืนฟ้าและพืน้ ดินเข้าด้วยกัน ด้วย
ความงดงามนี้ ทาให้เป็ นสถานทีย่ อดนิยมของนักท่องเทีย่ ว เพื่อถ่ายภาพ โดยมีน้าตกซอนจียอน
เป็ นฉากหลังภาพถ่ายทีส่ วยงาม
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พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN) เป็ นภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวท้ องทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซาน
และเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริ มทะเล ชายหาดที่นี่จะไม่ได้ เป็ นทรายสีขาวแต่
กลับเป็ นหินสีดา น ้าทะเลสีดาแปลกตา เป็ นจุดดาน ้ายอดนิยมของกลุม่ แฮนยอ ตรงฐานภูเขา จะมี
ช่องที่ทหารญี่ปนบั
ุ่ งคับให้ คนเกาหลีขดุ เจาะไว้ ตงแต่
ั ้ สมัยสงครามโลก เพื่อเอาไว้ จอดเรื อแอบซ่อน
ไว้ สาหรับทาลายเรื อของอเมริ กา โดยทาเป็ นเรื อติดระเบิดแล้ วพุง่ ชนแบบพลีชีพ ก่อนนี ้เปิ ดให้ เข้ า
ชม แต่มีเหตุการณ์เคยดินถล่มลงมาเลยปิ ดไม่ให้ เข้ าชมอีกเลย และยังเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาเรื่ อง
"แดจังกึม"ตอนที่ถกู เนรเทศ ละครโทรทัศน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้ สาหรับใครที่ชื่นชอบการทาน
อาหารทะเลสดๆ คงต้ องฟิ นกับหอยเป๋ าฮื ้อสุดขึ ้นชื่อ ที่อาชีพแฮนยอหรื อนักประดาน ้าหญิงวัยชรา
งมขึ ้นมาขายกันอยูร่ ิ มชายฝั่ ง สด อร่อยอย่าบอกใครเชียว
จากนัน้ พาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา วัดแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสูท่ ะเล ระหว่างทางขึน้ ท่านจะได้ยนิ เสียง
พระสวดมนต์ ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซง่ึ เป็ นพระประธานทีม่ คี วาม
ศักดิสิ์ ทธิและเป็
นทีเ่ ลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใต้ทน่ี บั ถือศาสนาพุทธ และ
์
ั ้ าแม่กวนอิมซึง่ หันหน้าออกสูท่ ะเล นอกจากนัน้ ยังมีรปู ปนพระสั
ั้
รูปปนเจ้
งกัจจายน์ ซึง่ หากได้ลบู
พุงก็จะร่ารวยเงินทอง ท่านจะได้พบกับวิธกี ารทาบุญของชาวเกาหลีใต้ทแ่ี ตกต่างกับวัฒนธรรม
ไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็ นอาหารสาหรับพระสงฆ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ถวาย
เทียนเพื่อเป็ นแสงสว่างแห่งชีวติ นอกจากนัน้ ทีว่ ดั แห่งนี้ท่านยังจะได้ช่นื ชมกับวิวทะเลทีส่ วยงาม
ของแหลมมังกรทีย่ ่นื ออกสูม่ หาสมุทร
พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล เป็ นอาหารทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมของชาวเกาหลี โดยการนาหมูสามชัน้ ไปย่างงบนแผ่นโลหะทีถ่ ูกเผาจนร้อน
ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟ์ พร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหันบางๆ
่
พริกไทยปน่ เกลือ และน้ามันงา ถึงแม้ว่าซัมก
ยอบซัลจะมีการเตรียมการทีส่ ดุ แสนจะธรรมดา คือไม่ได้มกี ารหมักหรือมีสว่ นผสมทีห่ ลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว นับว่าพลาด
ไม่ได้เลย
จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดิ นทาง
ร้านน้ามันสนเข็มแดง - ชมทุ่งดอกยูแช และ ดอกซากุระ - หมูบ่ ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาด
รับประทานอาหารเช้
าทีโ่ รงแรมลอาหารเช้
วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี)
กวางชิ
กิ - ยอดเขาซองซานอิ
ซุลบง - าพิของชาวเกาหลี
พิธภัณฑ์สตั ว์ปนระกอบไปด้
้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้
กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้ อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ทีน่ ้อยกว่า
เท่านัน้ แต่ในปจั จุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
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จากนัน้ พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการ
วิจยั มากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน่ า
ตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย
เพื่อเพิม่ ภูมติ า้ นทานและทาให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึง่ กาลังเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากคนใน
ประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก และยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆทีท่ าจากสนเข็มแดงซึง่ เป็ นสินค้ายอดนิยม
สาหรับคนเกาหลีและนักท่องเทีย่ ว
จากนัน้ พาท่านสู่ ชมทุ่งดอกยูแช และ ดอกซากุระ ( YUCHAE FLOWER&CHERRY
BLOSSOM)
ดอกเรปถือเป็ นสัญลักษณ์ของเกาะเชจู
‚ยูแช หรือ ‚เรป หรือ เรปซีด
(Rapeseed)‛ มีช่อื เรียกทางการเป็ นภาษาอังกฤษว่า ‚คาโนล่า มีดอกสีเหลืองประกอบด้วยกลีบ
ดอก 4 กลีบ พบบนเกาะเชจูโดยเริม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ของทุกปี ทุ่งดอกเรปออก
ดอกบานสะพรังเหลื
่ องอร่ามเต็มเนินเขา นอกจากนัน้ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม - กลางเดือน
เมษายน ดอกซากุระเริมผลิบาน ดอกซากุระหรือดอกพ๊ตกดทีเ่ กาะเชจูนนั ้ ได้ช่อื ว่าเป็ น KING
OF CHERRY BLOSSOM TREE คือเป็ นดอกพ็อตโกตทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ และสวยงามทีส่ ดุ ในเกาหลี
จะบานสะพรังริ
่ มถนนสองข้างทางทัวเกาะเชจู
่
(ปริมาณของดอกเรปและดอกซากุระบานอาจ
ขึน้ อยู่กบั ภูมอิ ากาศ ณ วันเดินทาง)
จากนัน้ พาท่านเยีย่ มชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บา้ น
แห่งนี้ไม่ใช่เป็ นแค่หมู่บา้ นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงั เป็ นหมู่บา้ นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ทีย่ งั
มีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านทีน่ ่คี อื จะใช้ดนิ เหนียว ผสมกับมูลม้า เป็ นตัว
ยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็ นโครงสร้างของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมาเทีย่ วเกาหลีใต้แล้วเคย
เห็นไหต่างๆทีอ่ ยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็ นไหสาหรับทา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แต่
สาหรับทีเ่ กาะนี้นนั ้ ไหทีว่ างเรียงรายกันอยู่ตามบ้านเรือนทีน่ ่จี ะเป็ นไหสาหรับหมัก "โอมีจา" หรือ
แบล็คราสเบอร์ร่ี ทีจ่ ะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะนาผลเบอร์รป่ี า่ มาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้าผึง้ และหมักไว้สามปี ก่อนทีจ่ ะ
นามารับประทานได้ รสชาติหวานอมเปรีย้ ว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้ในการรักษาคนปว่ ย ปจั จุบนั นี้กลายเป็ นสินค้าทีผ่ มู้ าเยีย่ มเยือน
มักจะซือ้ กลับไปรับประทาน และซือ้ เพื่อเป็ นของฝาก
พร้อมเสริฟด้วยเมนู "แทจีพลูแบ็ก" เป็ นการนาเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนาไปผัดคลุกเคล้าพร้อมน้าซุป นักท่องเทีย่ ว
นิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ เป็ น
อาหารพิเศษทีข่ อแนะนา
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จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ ชายหาดกวางชิ กิ ( Gwangchigi Beach) เป็ นชายหาดทีส่ วยทีส่ ดุ แห่งหนึ่งบนเกาะเชจู ชายหาดนี้มี
ทัศนียภาพเป็ นเอกลักษณ์มวี วิ พืน้ หลังเป็ นปากปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบงซึง่ เป็ นไฮไลท์ของ
เกาะเชจู ทุกท่านจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติทย่ี งั คงความอุดมสมบูรณ์และรับลมทะเล
เย็นๆ และ ทีส่ าคัญยังเป็ นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกทีส่ วยทีส่ ดุ แห่งหนึ่งบนเกาะเชจู

จากนัน้ นาท่านชม ยอดเขาซองซานอิ ลจูบง (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็ นภูเขาไฟทีด่ บั
แล้ ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ ลี กั ษณะเหมือนมงกุฎ เป็ นสถานทีโ่ ด่งดังทีผ่ คู้ นมาขอพรและชมพระ
อาทิตย์ขน้ึ เป็ นหนึ่งใน 10 สถานทีส่ วยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรา
ยังสามารถดื่มด่า
กับท้องฟ้าและน้าทะเลสีคราม ทิวทัศน์ทส่ี วยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็ นสถานทีท่ ่ี
นักท่องเทีย่ วจากทัวทุ
่ กมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ใหม่ทาง
ธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินขึน้ ไปยังปากปล่องภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว ระหว่างทางท่านสามารถ
หยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวทีท่ ่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์และ
บรรยากาศทีแ่ ตกต่างกัน เมื่อขึน้ ไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมั ผัสกับอากาศ
บริสทุ ธิ ์ และทัศนียภาพทีส่ วยงามอย่างแน่นอน
จากนัน้ พาท่านเข้าชม AQUA PLANET พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้า หรือ Aquarium ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในเอเชีย
เป็ นสถานทีอ่ กี แห่งหนึ่งทีไ่ ม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยือนเกาะเชจู เพราะทีน่ ่เี ป็ นทัง้ ศูนย์กลางการ
เรียนรูท้ างทะเล ความรูเ้ กีย่ วกับ ธรรมชาติและสิง่ มีชวี ติ ใต้ทะเลทีจ่ ดั แสดงได้น่าสนใจ และสวยงาม
มีตูป้ ลาจานวนมากตัง้ แต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มหึมาอลังการ ชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใต้ทอ้ ง
ทะเล นอกจากนี้มฉี ลามวาฬเป็ นไฮไลท์ โชว์การให้อาหารปลาฉลามสุดระทึก ดินแดนแห่งนก
เพนกวิน ชมการให้อาหารนกเพนกวินตัวน้อย ทีต่ ่างกรูกนั มารับอาหารอย่างคึกคัก และปลา
กระเบนว่ายข้ามหัวไปมาทาให้คุณและครอบครัวหลงรักท้องทะเลโดยไม่รตู้ วั
พร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนู ซีฟ๊ ูดนึ่ง เมนูป้ิ งย่างประกอบไปด้วยหอย และ กุง้ เกาะเชจูขน้ึ ชื่อด้วยอาหารทะเลสดๆ อยากให้ทุกท่านได้
ลิม้ ความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ
จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
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วันทีส่ ี่ของการเดินทาง ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหินรู ปหัวมังกร+สะพานข้ ามทะเลยงยอน - ร้ านค้ าสมุนไพร - ร้ านละลายเงินวอน - ศู นย์
เครื่องสาอาง - ศู นย์ โสม ดิวตีฟ้ รี - ดาวทาวน์ เมืองเชจู - สนามบินสุ วรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้
กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้ อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ทีน่ ้อยกว่า
เท่านัน้ แต่ในปจั จุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
จากนัน้ พาทุกท่านชม ยงดูอมั ร็อค โขดหิ นมังกร ( YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้ามทะเล
ยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมั ร็อคทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ห์
ทางธรรมชาติของเกาะเจจู ซึง่ ถือกันว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยือน ยงดูอมั ร็อค เพื่อมาดูโขดหินมังกร
ก็ถอื ว่ายังมาไม่ถงึ เกาะเจจู โขดหินมังกรแห่งนี้เกิดขึน้ จากการกัดกร่อนของคลื่นลมทะเล ทาให้มี
รูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กาลังอ้าปากส่งเสียงร้องคารามและพยายามทีจ่ ะผุดขึน้ จากท้องทะเล
เพื่อขึน้ สูท่ อ้ งฟ้า เป็ นประติมากรรมทีธ่ รรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีส่ นใจของ
นักท่องเทีย่ วเกาหลีเป็ นอย่างมาก และยังสามารถเดินไปเยีย่ มชมสะพานข้ามทะเลยงยอนเพื่อชมวิว
ธารลาวาทีต่ อนนี้กลายเป็ นธารน้าทะเลทีม่ สี สี วยงามแปลกตาอีกด้วย
จากนัน้ นาท่านชม ร้านสมุนไพร ( K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ ์
เรียบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ ว
ดีสาหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่
ตกค้างหรือไขมันทีส่ ะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ ซึง่ ยัง
ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง ร้านละลายเงินวอนหรือ ( SUPERMARKET) ทีน่ ่มี ขี นม
พืน้ เมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็คส้ม ส้มอบแห้ง ส้มเคลือบช็อคโกแล็ต
ช็อคโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน ลูกบอลซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังมีชุดเครื่องนอนอันดับ1ของ
เกาหลี (SESA LIVING) ทีน่ ุ่ม น่าสัมผัส พร้อมกับการกันไรฝุน่ ได้ดเี ยีย่ ม ของฝากของทีร่ ะลึกมีให้ท่านได้เลือกซือ้ มากมาย พร้อมทัง้ มี
บริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครือ่ งสาอางค์ ( COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสาอางค์ท่ี
หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีเ่ หมาะกับผูท้ ม่ี ปี ญั หาผิวหน้า ไม่ว่ า
จะเป็ นสิว มีรว้ิ รอย ฝ้า กระ จุดด่างดาใบหน้าหมองคล้า อยากผิวขาวสว่างใส ไร้รว้ิ รอย แต่งหน้าเบาๆ
โชว์ผวิ แบบสาวเกาหลี โดยไม่ตอ้ งศัลยกรรม
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อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักชิน้ บาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหล่าปลี ฟกั ทองอ่อน ถัวงอก
่
แค
รอท เห็ดและวุน้ เส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทงั ้ แบบแห้งและน้า เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถัวงอกดอง
่
วุน้ เส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ
เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิม่ อร่อยกับเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน
จากนัน้ นาท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐั บาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสม
ทีอ่ ายุ 6 ปี ซึง่ ถือว่าเป็ นโสมทีม่ คี ุณภาพดีทส่ี ดุ ภายในจะมีเจ้าหน้าทีใ่ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับโสมพร้อม
อธิบายคุณสมบัตแิ ละผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซือ้ โสมทีม่ คี ุณภาพดีทส่ี ดุ และราคาถูก
กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ทท่ี ่านรักและนับถือ
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ล๊อตเต้ ดิ วตี้ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ ่มี สี นิ ค้า
ชัน้ นาปลอดภาษีให้ท่านเลือกซือ้ มากมายกว่า 500 ชนิด น้าหอม เสือ้ ผ้า เครื่องสาอางค์ กระเป๋า
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, Perfuฯลฯ
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าท้องถิน่ ชื่อดัง บนเกาะเชจู อาทิ
เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋า 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 ดุ ของคุณ เหมือนยกเมียงดง
มาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศเกาะเชจู พร้อมร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านคาเฟ่ มากมาย

21:30-22.30 น. เหินฟ้ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบิ นที่ 7C2243 พร้อมความประทับใจ
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 หรือ
สิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ ่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษทั และเจ้าหน้าที่ ทีจ่ ะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการท่องเทีย่ วที่
ระบุในโปรแกรม ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่าด้วยกรณีใดๆทัง้ สิน้ ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใช้จ่ายทีล่ กู ค้าและ
บริษทั จ่ายไปแล้ว
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***เนื่ องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครัง้ จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิ น เรื่องผูแ้ อบแฝงมาเป็ น
นักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิ ดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN CHERRY
BLOSSOM ทางแลนด์เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ เป็ นจานวนเงิ น (10 ,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หาก
ลูกค้าเป็ นนักท่องเที่ยวจริ งๆ เดิ นทางท่องเที่ ยวพร้อมกรุป๊ และกลับพร้อมกรุป๊ ตามโปรแกรมที่ กาหนด สามารถขอรับเงิ นประกันนี้ คืนเต็มจานวน ดังนัน้
จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นประกันกรณี ลกู ค้าไม่ผา่ นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงาน
ทัง้ ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้ าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดิ นทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึน้ ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย

ลูกค้าจะต้องเป็ น

ผูช้ าระเองทัง้ หมด
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดิ นทางท่องเที่ ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัวโมง
่
ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที่ ติด
ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดิ นทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดิ นทางจากทัวร์ได้ เพื่อ
ความเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

อัตราค่าบริ การ
พีเรียตเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่/
เด็กไม่เสริมเตียง
ราคา
ราคาปกติ
โปรโมชัน่

มีนาคม : 28-31, 29-1 เม.ย., 30-2 เม.ย., 31-3 เม.ย.

13,400

9,900

เมษายน : 6-9, 7-10

13,000

9,500

เมษายน : 5-8, 8-11

13,300

9,800

เมษายน : 1-4

13,700

10,200

เมษายน : 2-5, 4-7, 9-12

15,400

11,900

เมษายน : 3-6, 10-13

19,400

15,900

เมษายน : 12-15

20,400

16,900

เมษายน : 11-14

21,400

17,900

พักเดี่ยวเพิ่ ม

4,900.-
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***ราคาโปรโมชัน่ มีจานวนจากัด(ราคายึดตามหน้ าเว็บไซต์)

-

เงือ่ นไขการให้ บริการกรณีสารองที่นั่ง
1. ราคาโปรโมชัน่ ชําระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังได้รับ invoice
ราคาปกติชาํ ระเงินมัดจํา*** ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice
2. ส่วนที่เหลือชําระเต็มจํานวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณี ที่ไม่ชาํ ระยอดเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาํ หนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่
ว่ากรณี ใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ในการเดินทางกับทางบริ ษทั
ราคานีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
- ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่ งที่มี
- ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าที่พกั ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
- ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ / ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ
20 กก. /1ชิ้น
- ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ าํ นาญเส้นทาง นําท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิ ทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ ปทัวร์ )
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1
,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (เอกสารขอเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
ราคานีไ้ ม่ รวม
ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น 800 บาท หรื อ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริ ป
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสื อเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว , ค่าซักรี ด , มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (หากท่าน
ต้องการสัง่ เพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณี ออกใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)
- ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ
1) พาสปอร์ต 2) ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ 4) สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)
สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป ผูเ้ ดินทางเตรี ยมเอกสารและดําเนิ นการยืน่ วีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น (สําหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อ
เดินทางต้องทําเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
- ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนื อหรื อเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกําหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์ จดั ให้ กรุ ณาเตรี ยม
อาหารสําเร็ จรู ปส่วนตัวสํารองมาด้วย
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดมัดจํา
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด
(ราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผูเ้ ดินทางได้ในทุกกรณี )
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรื อเปลี่ยนชื่ อผูเ้ ดินทางได้***
กรุ๊ ปที่เดินทางต้องการันตีมดั จํากับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ ท้ งั หมด
หมายเหตุ
จํานวนผูเ้ ดินทาง ขั้นตํ่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) ขึ้นไป โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง
ราคานี้ เป็ นราคาสําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรื อผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยวต่างประเทศชําระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท)
เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว เท่านั้น (หากหนังสื อเดินทางเหลือน้อย
กว่า 6 เดือนทําให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น)
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน , การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรื อกรณี ที่ท่าน
ถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงิน
การติดต่อใดๆกับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมาย ฯลฯ ต้องทําในวันทําการของบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆ ถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของบริ ษทั
มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริ ษทั ทั้งสิ้ น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจขอบริ ษทั กํากับเท่านั้น
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ ภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่ องบิน รถไฟ กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตัว๋ เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้า
เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณี เกิดการผิดพลาดจากสายการบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งอยูเ่ หนื อการควบคุม
ของทางบริ ษทั ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี
ถ้ าลูกค้าไม่ เข้ าร้ านค้าช้ อปปิ้ งตามที่โปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ ปรับเงินค่ าเข้ าร้ านช็อปร้ านละ 3,000 บาท
ห้ องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึน้ อยู่กบั ห้ องว่ าง ณ วันเข้ าพัก และโรงแรมที่เข้ าพัก ไม่ สามารถ CONFIRM ให้ ได้
ถ้ าลูกค้ามีความประสงค์ ขอแยกตัวจากทัวร์ หรือการท่ องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่ าน
ขอสงวนสิทธิ์การตัดห้ องพักสาหรับผู้ที่ไม่ เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่ สามารถใช้ ห้องพักได้
ขอสงวนสิทธิ์สาหรับลูกค้ าที่เดินทางท่ องเที่ยว และไปกลับพร้ อมกรุ๊ปเท่ านั้น
เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงือ่ นไข ข้ อตกลงต่ างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทั้งหมด

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ก่อนทาการจอง
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