กำหนดกำรเดินทำง 31 สิงหำคม – 30 พฤศจิกำยน 2561

โปรแกรมเดินทาง
อุทยำนแห่งชำติฮลั ลำซำน – พิพิธภัณฑ์ชำโอซุลลอค – ภูเขำซองอัค - น ้ำตกซอนจียอน – วัดซันบังซำ –
ซอพจิโกจิ - ร้ ำนค้ ำสมุนไพรสนเข็มแดง -- ปล่องภูเขำไฟซองซำนอิลจูบง หมูบ่ ้ ำนวัฒนธรรมซองอึบ – พิพิธภัณฑ์แฮนยอ -– ชำยหำดวอลจองรี - ยงดูอมั ร็ อค ร้ ำนค้ ำสมุนไพร - ซุปเปอร์ มำร์ เก็ต - ศูนย์เครื่ องสำอำง - ศูนย์โสม - ดิวตี ้ฟรี - ดำวทำวน์เมืองเชจู
วันแรกของการเดิ นทาง
23.00-23.30 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
คณะเดินทำงพร้ อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ บริ เวณชัน้ 4 ชันผู
้ ้ โดยสำรขำออก เคำน์เตอร์ สำย
กำรบิน EASTAR JET (BOEING 737-800) หน้ ำเคำน์เตอร์ เช็คอิน ..... ใกล้ ประตูทำงเข้ ำหมำยเลข
..... โดยมีเจ้ ำหน้ ำที่จำกบริ ษัทฯคอยให้ กำรต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวกในเรื่ องของเอกสำร

ข้อแนะนำ ถ้ำต้องกำรนำของเหลวขึ้นเครื่ องใส่กระเป๋ ำถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริ มำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน
1 ลิตร) บรรจุภณั ฑ์ดงั กล่ำว ควรใส่ ในถุงที่โปร่ งใสและสำมำรถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจำก
สัตว์ไม่ว่ำเนื้อหมู เนื้ อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญำต ให้นำเข้ำประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะต้องเสี ยค่ำปรับ
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วันทีส่ องของการเดินทาง อุทยานแห่ งชาติฮัลลาซาน – พิพธิ ภัณฑ์ ชาโอซุ ลลอค – ภูเขาซองอัค - นา้ ตกซอนจียอน – วัดซันบังซา
–

02.35-03.05 น.

ออกเดินทำงสูป่ ระเทศเกำหลีใต้ โดยสำยกำรบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE552 นับเป็ นสำยกำรบิน
น้ องใหม่ภำยใต้ กำรจดทะเบียนประเทศเกำหลีใต้ ที่เพิง่ เข้ ำมำบินในตลำดไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็ น
สำยกำรบินคุณภำพใช้ เวลำ 6 ปี ในกำรเติบโต มีเทีย่ วบินทังในประเทศเกำหลี
้
และต่ำงประเทศ ใช้
เครื่ องบินที่มีระบบเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม มีกำรพัฒนำด้ ำนระยะทำงกำรบิน และประสิทธิภำพในกำร
ใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงอย่ำงดีเยี่ยม

09.30-10.30 น.

เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติเชจู เป็ นท่ำอำกำศยำนที่ใหญ่เป็ นอันดับที่ 3 ของเกำหลีใต้ รองจำกท่ำ
อำกำศยำนนำนำชำติอินชอน และท่ำอำกำศยำนกิมโป ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 ผ่ำนพิธีกำรตรวจคน
เข้ ำเมืองและศุลกำกร พำท่ำนเดินทำงสู่ เกาะเชจู ซึง่ ได้ รับกำรขึ ้นทะเบียนมรดกโลก (กรุณำปรับเวลำ
ของท่ำนให้ เร็ วขึ ้น 2 ชัว่ โมง เพื่อให้ ตรงกับเวลำท้ องถิ่นของประเทศเกำหลี)
พำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยานแห่ งชาติฮัลลาซาน เป็ นภูเขำที่สงู ที่สดุ ในประเทศเกำหลีใต้ ประกอบด้ วย
ภูเขำไฟที่ดบั ไปนำนแล้ วซึง่ เป็ นต้ นกำเนิดของเกำะส่วนใหญ่ในเชจู ภู
เขำฮัลลำซำนมีควำมสูง 1,950 เมตร และได้ รับกำรคัดเลือกให้ เป็ น
สถำนที่ทอ่ งเทีย่ วทำงธรรมชำติทมี่ ีควำมสวยงำมลำดับที่ 182 ของ
เกำหลี และจัดตังเป็
้ นอุทยำนแห่งชำติตงแต่
ั ้ ปี ค.ศ. 1970 ภูเขำฮัลลำ
ได้ รับกำรขึน้ ทะเบียนเป็ นพืน้ ที่สงวนเขตชีวมณฑล (UNESCO
Biosphere Reserve) และเพียงอีกห้ ำปี ตอ่ มำก็ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ น
มรดกโลกทำงธรรมชำติ (World Natural Heritage Site)
พำท่ำนเดินทำงสู่ ไร่ ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ได้ รับ
ของขวัญจำกธรรมชำติ ทำให้ เป็ นที่ปลูกชำเขียวคุณภำพสูง ทีส่ ง่ ผลิตภัณฑ์ชำ
เขียวส่งออกไปขำยทัว่ โลก เป็ นสถำนที่จดั แสดงประวัติและวัฒนธรรมกำรชงชำ
อันหลำกหลำย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกชำนำนำชนิด อำทิเช่น ชำเขียว
คุณภำพเยีย่ มเหมำะสำหรับซื ้อเป็ นของฝำก มีคกุ กี ้ชำเขียว ซุปชำเขียว แผ่น
มำส์กหน้ ำชำเขียว และแชมพู เป็ นต้ น ภำยในยังมีคำเฟ่ ที่จำหน่ำยชำเขียวทังร้้ อน
และเย็น ไอศกรี ม ชำเขียว และโรลชำเขียวที่คณ
ุ ไม่ควรพลำด ภำยในยังประกอบ
ไปด้ วย หอชมวิวซึง่ นักท่องเที่ยวจะได้ สมั ผัสกับภำพบรรยำกำศของไร่ชำเขียวที่
ใหญ่ที่สดุ ในเกำหลีใต้ รวมทังถ่
้ ำยภำพที่ระลึกกับถ้ วยชำ ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของไร่
ชำเขียวที่นี่
พร้ อมเสริ ฟ ทุก ท่ำ นด้ ว ยเมนูขึน้ ชื่ อ จิ ม ดัก ไก่ อ บซี อิ๊ ว เป็ นเมนูอ ำหำรเกำหลี
พืน้ เมืองดัง้ เดิม จิ มดักจำนใหญ่ นีป้ ระกอบไปด้ วย ไก่ชิน้ โต วุ้นเส้ นเกำหลีนี ม้ ี
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ลักษณะเป็ นเส้ นแบนใหญ่ๆทำจำกมันฝรั่ งทำให้ เหนียวนุ่มเป็ นพิเศษผัดคลุกเคล้ ำกับซอสสูตรเฉพำะ
เสิร์ฟพร้ อมข้ ำวสวยร้ อนๆ กำรรับประทำนใช้ กรรไกรตัดเส้ นและไก่ฉับๆให้ เป็ นชิ ้นเล็กพอดีคำ รับรอง
ต้ องติดใจ
พำท่ำนเดินทำงสู่ ภูเขาซองอัค (SONG AK) เป็ นภูเขำไฟที่สวยงำมอีก1
ลูกบนเกำะเชจู สำมำรถชมวิวท้ องทะเล ภูเขำไฟฮัลลำนซำนและเกำะแก่ง
กลำงทะเลมำกมำย มีชำยหำดหินริ มทะเล ชำยหำดที่นี่จะไม่ได้ เป็ นทรำยสี
ขำวแต่กลับเป็ นหินสีดำ น ้ำทะเลสีดำแปลกตำ เป็ นจุดดำน ้ำยอดนิยมของ
กลุ่มแฮนยอ ตรงฐำนภูเขำ จะมีช่องที่ทหำรญี่ ปนบั
ุ่ งคับให้ คนเกำหลีขุด
เจำะไว้ ตงแต่
ั ้ สมัยสงครำมโลก เพื่อเอำไว้ จอดเรื อแอบซ่อนไว้ สำหรับทำลำย
เรื อของอเมริ กำ โดยทำเป็ นเรื อติดระเบิดแล้ วพุง่ ชนแบบพลีชีพ ก่อนนี ้เปิ ดให้
เข้ ำชม แต่มีเหตุกำรณ์เคยดินถล่มลงมำเลยปิ ดไม่ให้ เข้ ำชมอีกเลย และยัง
เคยเป็ นสถำนที่ถ่ำยทำเรื่ อง "แดจังกึม"ตอนที่ถกู เนรเทศ ละครโทรทัศน์ยอด
นิยมของเกำหลีใต้
จำกนันน
้ ำท่ำนเดินทำงสู่ นา้ ตกซอนจียอน น ้ำตกที่ไหลลงจำกหน้ ำผำหินนี ้
ท่ำนสำมำรถมองและจินตนำกำรเห็นออกเป็ นรู ปต่ำงๆ ทำให้ เกิดเสียงรำว
กับฟ้ ำคะนอง สำยนำ้ ตกไหลลงสู่แอ่งน ้ำรวมกับแสงสะท้ อนเปรี ยบได้ กับ
กำรรวมทัง้ ผื น ฟ้ ำและพื น้ ดิ น เข้ ำ ด้ ว ยกัน ด้ ว ยควำมงดงำมนี ้ ท ำให้ เ ป็ น
สถำนที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เพื่อถ่ำยภำพ โดยมีน ้ำตกซอนจียอนเป็ น
ฉำกหลังภำพถ่ำยที่สวยงำม
จำกนัน้ พำท่ำนแวะนมัสกำรพระ ณ วัดซันบังซา วัดแห่งนีต้ งั ้ อยู่บนเขำซันบังหันหน้ ำออกสู่ทะเล
ระหว่ ำ งทำงขึ น้ ท่ ำ นจะได้ ยิ น เสี ย งพระสวดมนต์ ภำยในวัด จะ
ประดิ ษ ฐำนพระพุท ธรู ป องค์ ใ หญ่ ซึ่ ง เป็ นพระประธำนที่ มี ค วำม
ศักดิ์สทิ ธิ์และเป็ นที่เลือ่ มใสของชำวบ้ ำนบนเกำะเชจู และชำวเกำหลี
ใต้ ที่นบั ถือศำสนำพุทธ และรู ปปั น้ เจ้ ำแม่กวนอิมซึ่งหันหน้ ำออกสู่
ทะเล นอกจำกนันยั
้ งมีรูปปั น้ พระสังกัจจำยน์ ซึ่งหำกได้ ลบู พุงก็จะ
ร่ ำรวยเงินทอง ท่ำนจะได้ พบกับวิธี กำรทำบุญของชำวเกำหลีใต้ ที่
แตกต่ำงกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวำยข้ ำวสำรเพื่อเป็ นอำหำร
สำหรับพระสงฆ์แสดงถึงควำมอุดมสมบูรณ์ ถวำยเทียนเพื่อเป็ นแสง
สว่ำงแห่งชีวิต นอกจำกนันที
้ ่วดั แห่งนี ้ท่ำนยังจะได้ ชื่นชมกับวิวทะเลที่สวยงำมของแหลมมังกรที่ยื่นออก
สูม่ หำสมุทร
พร้ อมเสริ ฟด้ วยเมนู ซัมกย็อบซัล เป็ นอำหำรที่เป็ นที่นิยมของชำวเกำหลี โดยกำรนำหมูสำมชันไปย่
้ ำง
บนแผ่นโลหะที่ถูกเผำจนร้ อน ซัมกย็อบซัลจะเสิร์ฟพร้ อมกับเครื่ องเคียงต่ำงๆ ได้ แก่ กิมจิ พริ กเขียว
กระเทียมหัน่ บำงๆ พริ กไทยป่ น เกลือ และน ้ำมันงำ ถึงแม้ ว่ำซัมกยอบซัลจะมีกำรเตรี ยมกำรที่สดุ แสน
จะธรรมดำ คือไม่ได้ มีกำรหมักหรื อมีส่วนผสมที่หลำกหลำย แต่ว่ำถ้ ำพูดถึงรสชำติแล้ ว นับว่ำพลำด
ไม่ได้ เลย
จำกนันพำทุ
้
กท่ำนเเข้ ำพักที่ Sea & Hotel หรื อเทียบเท่ำ
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วันทีส่ ามของการเดินทาง ซอพจิโกจิ - ร้ านค้ าสมุนไพรสนเข็มแดง - ปล่ องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - พิพธิ ภัณฑ์ แฮนยอ - ชายหาดวอลจองรี
รับประทำนอำหำรเช้ ำที่โรงแรม อำหำรเช้ ำของชำวเกำหลีประกอบไปด้ วยข้ ำวสวย ข้ ำวต้ ม ซุป ผักปรุ ง
รสต่ำงๆ กิมจิ (ผักดองเกำหลี) ไส้ กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอำหำรเช้ ำจะไม่แตกต่ำงจำก
อำหำรมื ้ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่จำนวนจำน (ใส่กบั ข้ ำว) ที่น้อยกว่ำเท่ำนัน้ แต่ในปั จจุบนั ผู้คน
หันมำรับประทำนอำหำรสไตล์ตะวันตกกันมำกขึ ้น

จำกนันพำท่
้
ำนชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็ นทุ่งหญ้ ำกว้ ำงติดทะเล สำมำรถเพลิดเพลินไปกับ
ควำมงำมของโขดหินรูปร่ำงแปลกๆ รวมทังโบสถ์
้
คำทอลิก ภำพควำมงดงำมจึงเป็ นสถำนที่ดึงดูดยอด
นิยมกำรถ่ำยทำละครซีรี่ส์เกำหลี เรื่ อง F4 เกำหลี (BOYS OVER FLOWERS)
จำกนันพำท่
้
ำนเดินทำงต่อที่ ร้ านค้ าสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชำติ
ผ่ำนผลงำนกำรวิจัยมำกมำยจำกมหำวิทยำลัยแห่งชำติโซล ประเทศเกำหลีใต้ มี
สรรพคุณช่วยลดไขมันและน ้ำตำลในกระแสเลือด ป้องกันกำรเกิดเส้ นเลือดตีบ แตก
ตัน และสำมำรถล้ ำงสำรพิษในร่ ำงกำย เพื่อเพิ่มภูมิต้ ำนทำนและทำให้ อำยุยืนแบบ
ชำวเกำหลี ซึง่ กำลังเป็ นสิง่ ที่ได้ รับควำมนิยมจำกคนในประเทศเกำหลีเป็ นอย่ำงมำก
อำหำรกลำงวัน บริ กำรท่ำนด้ วย "แทจีพลูแบ็ก" เป็ นกำรนำเนื ้อหมูหมักกับเครื่ องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อน
นำไปผัดคลุกเคล้ ำพร้ อมน ้ำซุป นักท่องเที่ยวนิยมรับประทำนเพรำะมีรสชำติออกหวำนและเผ็ดเล็กน้ อย
เมื่อสุกรับประทำนกับ ผักสด กิมจิ เครื่ องเคียงต่ำง และข้ ำวสวยร้ อนๆ เป็ นอำหำรพิเศษที่ขอแนะนำ
จำกนันน
้ ำท่ำนชม ปล่ องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็ นภูเขำไฟที่
ดับแล้ ว
ปำกปล่องภูเขำไฟที่มีลกั ษณะเหมือนมงกุฎ
เป็ นสถำนที่โด่งดังที่ผ้ ูคนมำขอพรและชมพระอำทิตย์ ขึน้
เป็ นหนึง่ ใน 10 สถำนที่สวยงำมในเกำะเชจู และในจุดนี ้เรำ
ยังสำมำรถดื่มด่ำกับท้ องฟ้ ำและน ้ำทะเลสีครำม ทิวทัศน์ที่
สวยงำมโดยรอบของตั ว เมื อ งเชจู เป็ นสถำนที่ ที่
นักท่องเที่ยวจำกทัว่ ทุกมุมโลกอยำกมำสัมผัส จึงถูกยกย่อง
ให้ เป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ทำงธรรมชำติของโลก ท่ำนสำมำรถเดินขึ ้นไปยังปำกปล่องภูเขำไฟที่
ดับแล้ ว ระหว่ำงทำงท่ำนสำมำรถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ำยรูปจำกมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่ำนแวะพัก
สำมำรถสัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยำกำศที่แตกต่ำงกัน เมื่ อขึ ้นไปถึงด้ ำนบนสุดของปำกปล่องภูเขำไฟ
ท่ำนจะได้ สมั ผัสกับอำกำศบริ สทุ ธิ์ และทัศนียภำพที่สวยงำมอย่ำงแน่นอน
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จำกนันพำท่
้
ำนเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้ำนแห่ง
นี ้ไม่ใช่เป็ นแค่หมูบ่ ้ ำนนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยงั เป็ นหมูบ่ ้ ำนโบรำณอำยุมำกกว่ำ 300 ปี ที่ยงั มีชำวบ้ ำน
อำศัยอยูจ่ ริ ง เอกลักษณ์ของกำรสร้ ำงบ้ ำนที่นี่คือจะใช้ ดินเหนียว ผสมกับมูลม้ ำ เป็ นตัวยึดก้ อนหินและ
ก้ อนอิฐเข้ ำด้ วยกันเป็ นโครงสร้ ำงของตัวบ้ ำน ถ้ ำท่ำนเคยมำเที่ยวเกำหลีใต้ แล้ วเคยเห็นไหต่ำงๆที่อยู่
ตำมบ้ ำนก็จะเดำได้ ว่ำเป็ นไหสำหรับทำ "กิมจิ" หรื อผักดองของเกำหลี แต่สำหรับที่เกำะนี ้นัน้ ไหที่วำง
เรี ยงรำยกันอยูต่ ำมบ้ ำนเรื อนที่นี่จะเป็ นไหสำหรับหมัก "โอมีจำ" หรื อ แบล็ครำสเบอร์ รี่ ที่จะมีเฉพำะบน
เกำะแห่งนี ้ โดยชำวบ้ ำนจะนำผลเบอร์ รี่ป่ำมำใส่ลงไปในไหพร้ อมกับน ้ำผึ ้ง และหมักไว้ สำมปี ก่อนที่จะ
นำมำรับประทำนได้ รสชำติหวำนอมเปรี ย้ ว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้ ในกำรรักษำคนป่ วย ปั จจุบนั นี ้
กลำยเป็ นสินค้ ำที่ผ้ มู ำเยี่ยมเยือนมักจะซื ้อกลับไปรับประทำน และซื ้อเพื่อเป็ นของฝำก
จำกนันพำทุ
้
กท่ำนเดินทำงสู่ Haenyeo Museum (พิพิธภัณฑ์ แฮนยอ) แฮนยอ คือนักดำน ้ำที่ลงไป
เก็บอำหำรทะเลบริ เวณรอบๆชำยฝั่ งของเกำะเชจูด้วยวิธีกำรตำมแบบฉบับดังเดิ
้ มของ
เกำหลี บำงคนก็ยกให้ แฮนยอเป็ นนำงเงือกแห่งท้ องทะเลซึ่งได้ รับควำมสนใจอย่ำงมำก
ภำยในพิพิธภัณฑ์ทกุ ท่ำนจะได้ พบภำพถ่ำยแฮนยอที่สะท้ อนให้ เห็นถึงควำมแข็งแกร่ ง
ของผู้หญิงบนเกำะเชจู โดยรู ปแบบกำรจัดแสดง เป็ นอำคำรและวัตถุบอกเล่ำ เรื่ องรำว
วิถีชีวิตควำมเป็ นอยู่ ซึง่ ข้ ำวของ เครื่ องใช้ ที่นำมำแสดงส่วนใหญ่จะเป็ นของใช้ ที่เจ้ ำของ
บ้ ำนได้ ใช้ งำนจริ ง อำทิ เช่นกำรแต่งกำย ในสมัยก่อนชุดแต่งกำยของแฮนยอจะเป็ นชุด
หลวมๆที่ดสู บำยตำ และที่สำคัญคือมีกฎห้ ำมไม่ให้ ผ้ ชู ำยจ้ องมองพวกเธอ แต่ก ำรแต่ง
กำยของแฮนยอยุค ปั จ จุบัน จะมี ชุด ที่รั ด รู ปเต็ มตัว คล้ ำ ยกับนัก ประดำนำ้ สีด ำโดยมี
อุปกรณ์คือ แว่นกันน ้ำ เคียว ถุงตำข่ำยและหินตะกัว่ ร้ อยเพื่อถ่วงน ้ำหนัก ไฮไลท์ของแฮนยอคือจุดที่ดำ
ลงไปจะลึกเกือบร้ อยเมตรแต่แฮนยอก็ดำลงไปได้ โดยไม่ต้องใช้ ถงั ออกซิเจนแสดงให้ เห็นว่ำพวกเธอนัน้
มีควำมแข็งแกร่ งส่วนอำหำรที่หำมำได้ นนก็
ั ้ มีหลำกหลำยทังสำหร่
้
ำย หอยเป๋ ำฮื ้อ เม่นทะเล หมึกยักษ์
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ฯลฯ อันสะท้ องถึงควำมอุดมสมบูรณ์ ของท้ องทะเล (หมำยเหตุ :ขอสงวนสิทธิ์ กำรเข้ ำชมเนื่องจำก
สถำนที่ทอ่ งเที่ยวบำงแห่งมีวนั หยุดประจำ)

จำกนันพำทุ
้
กท่ำนเดินทำงสู่ Woljeongri Beach (ชายหาด วอลจองรี ) เป็ น 1 ใน 5 ชำดหำดที่มี
ชื่ อ เสี ย งบนเกำะเชจู หำดทรำยสี ท องกับ น ำ้ ทะเลสี ฟ้ ำใสที่ ส ะท้ อนแสงอำทิ ต ย์ ใ ห้ เ ห็ น ประกำย
ระยิบระยับนันดู
้ กลมกลืนกันอย่ำงสวยงำม เป็ นชำยหำดที่ผ้ คู นเดินทำงมำเที่ยวพักผ่อนในช่วงฤดูร้อน
บริ เวณรอบชำยหำดมีร้ำนกำแฟ คำเฟ่ ร้ ำนอำหำร น่ำรักกับบรรยำกำศผ่อนคลำย สบำยๆ ให้ ทกุ ท่ำน
ได้ มำสัมผัส
อำหำรเย็นพร้ อมเสริ ฟทุกท่ำนด้ วยเมนู ซีฟดนึ
ู๊ ่ง สไตล์เกำะเชจู เมนูปิ้งย่ำงประกอบไปด้ วยหอย และ
กุ้ง ทำงเกำะเชจูขึ ้นชื่อด้ วยอำหำรทะเลสดๆ อยำกให้ ทกุ ท่ำนได้ ลิ ้มควำมหอม หวำนของหอย เมนูเ สริ ฟ
พร้ อมข้ ำวสวยและเครื่ องเคียงต่ำงๆ
จำกนันพำทุ
้
กท่ำนเเข้ ำพักที่ Sea & Hotel หรื อเทียบเท่ำ
วันทีส่ ี่ของการเดินทาง ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหินรู ปหัวมังกร - ร้ านค้ าสมุนไพร - ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต - ศู นย์ เครื่องสาอาง ศู นย์ โสม - ดิวตีฟ้ รี - ดาวทาวน์ เมืองเชจู - กรุงเทพ
รับประทำนอำหำรเช้ ำที่โรงแรม อำหำรเช้ ำของชำวเกำหลีประกอบไปด้ วยข้ ำวสวย ข้ ำวต้ ม ซุป ผักปรุ ง
รสต่ำงๆ กิมจิ (ผักดองเกำหลี) ไส้ กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอำหำรเช้ ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำร
มื ้ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่จำนวนจำน (ใส่กับข้ ำว) ที่น้อยกว่ำเท่ำนัน้ แต่ในปั จจุบนั ผู้คนหันมำ
รับประทำนอำหำรสไตล์ตะวันตกกันมำกขึ ้น
จำกนันพำทุ
้
กท่ำนชม ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินมังกร ที่มีลกั ษณะคล้ ำยกับ
หัวมังกร อีกหนึ่ง ในมนต์เสน่ห์ทำงธรรมชำติของเกำะเชจู ซึ่งถือกันว่ำถ้ ำหำก
ใครไม่ได้ มำเยือน ยงดูอมั ร็ อค เพื่อมำดูโขดหินมังกร ถือว่ำยังมำไม่ถึงเกำะเชจู
โขดหินมังกรแห่งนี ้เกิดขึ ้นจำกกำรกัดกร่ อนของคลื่นลมทะเล ทำให้ มีรูปทรง
ลักษณะเหมือนหัวมังกร กำลังอ้ ำปำกส่งเสียงร้ องคำรำมและพยำยำมที่จะผุด
ขึ ้นจำกท้ องทะเล เพื่อขึ ้นสูท่ ้ องฟ้ ำ เป็ นประติมำกรรมที่ธรรมชำติได้ สร้ ำงสรรค์มำ สถำนที่แห่งนี ้เป็ นที่
สนใจของนักท่องเที่ยวเกำหลีเป็ นอย่ำงมำก
จำกนันน
้ ำท่ำนชม ร้ านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่ำสุดของเกำหลี โดยมีกำรจด
ลิขสิทธิ์ เรี ยบร้ อยแล้ ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนำมู) ทำงกำรแพทย์ เรี ยกว่ำ
ผลไม้ ทอง มีรสเปรี ย้ ว ดีสำหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้ ำ ชำ กำแฟ น ้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอต
เก จะช่วยในกำรล้ ำงสำรพิษที่ตกค้ ำงหรื อไขมันที่สะสมอยู่ภำยในผนังของตับ หรื อไต
ช่วยให้ ตบั หรื อไตของท่ำนแข็งแรงขึ ้น ซึง่ ยังส่งผลดีตอ่ สุขภำพร่ำงกำยของท่ำนเอง
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จำกนันพำท่
้
ำนเดินทำงสู่ ร้ านละลายเงินวอนหรื อ Supermarket ที่นี่มีขนม พื ้นเมืองเกำหลีหลำก
ชนิด อำทิเช่น ขนมข้ ำวพอง ช็อคโกแล็ตส้ ม กิมจิ ส้ มอบแห้ ง มำม่ำ วุ้นเส้ น รวมไป
ถึงของใช้ ในครัวเรื อน เช่น ตะเกียบ ถ้ วยใส่ข้ำว กระทะ ลูกบอลซักผ้ ำ เครื่ องสำอำงค์
ชันน
้ ำ Etude , Skinfood และของฝำกของที่ระลึกมีให้ ทำ่ นได้ เลือกซื ้อมำกมำย พร้ อม
ทังมี
้ บริ กำรบรรจุกล่องตำมเงื่อนไขของร้ ำน
จำกนันพำท่
้
ำนเดินทำงสู่ ศูนย์ รวมเครื่ องสาอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวช
สำอำงค์ที่หมอศัลยกรรมเกำหลีร่วมออกแบบมำกมำย เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุ งผิวหน้ ำ เครื องสำอำงค์
หลำกหลำยแบรนด์ และอื่นๆอีกมำกมำย อำทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc
นอกจำกนี ้ยังมีครี มที่โด่งดัง อำทิเช่น ครี มเมือกหอยทำก , เซรั่มพิษงู , ครี มโบท็อก ,
Aloevera Gel . ครี มน ้ำแตก , BB Cream , etc
อำหำรกลำงวันพร้ อมเสริ ฟด้ วยเมนู ส่วนผสมของเมนูนี ้ คือหมูหมักชิ ้นบำง ๆ ผักต่ำง ๆ
เช่น กะหลำ่ ปลี ฟั กทองอ่อน ถัว่ งอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้ นมำต้ มรวมกัน โดยสำมำรถ
ทำนได้ ทงแบบแห้
ั้
งและน ้ำ เครื่ องเคียงต่ำง ๆ คือ ถัว่ งอกดอง วุ้นเส้ นปรุ งรสสำหร่ ำย กิมจิ เสริ ฟพร้ อม
กับข้ ำวสวยร้ อนๆ ท่ำนจะอิ่มอร่อยกับเมนูอำหำรนี ้อย่ำงแน่นอน
จำกนันน
้ ำท่ำนสู่ ศูนย์ โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี ้รัฐบำลรับรอง
คุณภำพว่ำผลิตจำกโสมที่อำยุ 6 ปี ซึง่ ถือว่ำเป็ นโสมที่มีคณ
ุ ภำพดีที่สดุ ภำยในจะ
มีเจ้ ำหน้ ำที่ให้ ควำมรู้ เกี่ยวกับโสมพร้ อมอธิบำยคุณสมบัติ และผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
จำกโสม ให้ ท่ำ นได้ เลือกซือ้ โสมที่มีคุณภำพดีที่สุดและรำคำถูก กลับไปบำรุ ง
ร่ำงกำยหรื อฝำกญำติผ้ ใู หญ่ที่ทำ่ นรักและนับถือ
จำกนันน
้ ำท่ำนช้ อปปิ ง้ สินค้ ำปลอดภำษี ที่ ดิวตีฟ้ รี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้ ำ
ปลอดภำษี ชนั ้ นำให้ ท่ำนเลือกซื ้อมำกมำยกว่ำ 500 ชนิด อำทิเช่น น ้ำหอม เสือ้ ผ้ ำ
เครื่ องสำอำง กระเป๋ ำ นำฬิกำ เครื่ องประดับ หลำกหลำย แบรนด์ดงั อำทิเช่น Dior
,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex ฯลฯ
จำกนันพำท่
้
ำนเดินทำงสู่ ดาวทาวน์ เมืองเชจู แหล่งช้ อปปิ ง้ สินค้ ำท้ องถิ่น ชื่อดัง บน
เกำะเชจู อำทิเสื ้อผ้ ำ รองเท้ ำ กระเป๋ ำ เครื่ องสำอำงค์ เครื่ องประดับ NEW BALANCE ,
NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบกำรณ์ช้อปปิ ง้ ที่เร้ ำใจที่สดุ ของคุณ เหมือนยกเมียงดงมำ
ไว้ บนเกำะ ในสไตล์บรรยำกำศทะเลใต้
21:30 น. เหินฟ้ำกลับสูป่ ระเทศไทย โดยสำยกำรบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE551
เดินทำงถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจ

**กรณีที่กองตรวจคนเข้ ำเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทำงออกหรื อเข้ ำประเทศที่ระบุในรำยกำรเดินทำง
ทำงบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คนื ค่ำบริ กำรไม่วำ่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น ซึง่ อยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบ
ของบริ ษัท***
ในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำช้ ำของสำยกำรบิน อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน
กำรจรำจรติดขัด หรื อสิง่ ของสูญหำยตำมสถำนที่ตำ่ งๆ ที่เกิดขึ ้นอยูเ่ หนือกำรควบคุมของบริ ษัท และเจ้ ำหน้ ำที่ ที่จะส่งผลกระทบให้
เสียเวลำในกำรท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู้เดินทำงไม่สำมำรถเรี ยกร้ องค่ำเสียหำย ว่ำด้ วยกรณีใดๆทังสิ
้ ้น ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสีย
โอกำส และค่ำใช้ จำ่ ยที่ลกู ค้ ำและบริ ษัทจ่ำยไปแล้ ว
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***เนื่ องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครัง้ จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรื่องผูแ้ อบ
แฝงมาเป็ นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม
HOT PROMOTION JEJU ทางแลนด์เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ เป็ นจานวนเงิ น (10,000
บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็ นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดิ นทางท่องเที่ยวพร้อมกรุป๊ และกลับพร้อมกรุป๊ ตามโปรแกรมที่กาหนด
สามารถขอรับเงิ นประกันนี้ คืนเต็มจานวน ดังนัน้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิ บตั ิ ตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ น
ประกันกรณี ลกู ค้าไม่ผา่ นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้ าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดิ นทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึน้ ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย
ลูกค้าจะต้องเป็ นผูช้ าระเองทัง้ หมด
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดิ นทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัวโมง
่
ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะ
รอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดิ นทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเดิ นทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

ราคานีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบิน ตำมที่ระบุในรำยกำร ไป-กลับพร้ อมคณะ
ค่ำภำษี สนำมบิน ทุกแห่งที่มี
ค่ำอำหำรทุกมื ้อ ตำมที่ระบุในรำยกำร / ค่ำเข้ ำชมสถำนที่ตำ่ งๆ ตำมรำยกำร
ค่ำที่พกั ระดับมำตรฐำน 2 คืน (พักห้ องละ 2-3 ท่ำน)
ค่ำรถรับ-ส่ง และนำเทีย่ วตำมรำยกำร / ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระท่ำนละ 15 กก. /1ชิ ้น
ค่ำหัวหน้ ำทัวร์ ผ้ ชู ำนำญเส้ นทำง นำท่ำนท่องเที่ยวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ
(ขอสงวนสิทธิ์หวั หน้ ำทัวร์ ไม่บินขึ ้นไปพร้ อมกรุ๊ปทัวร์ )
ค่ำประกันอุบตั เิ หตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์)
(ขอสงวนสิทธิ์เอกสำรเบิกประกัน หรื อ ใบรับรองแพทย์เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน)
้
ราคานีไ้ ม่ รวม
ค่ำธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 700 บำท หรื อ 20,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริ ป
ค่ำใช้ จำ่ ยส่วนตัว อำทิ ค่ำทำหนังสือเดินทำง, ค่ำโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่ำซักรี ด, มินิบำร์ ในห้ อง, รวมถึงค่ำอำหำร
และ เครื่ องดืม่ ที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนต้ องกำรสัง่ เพิม่ กรุณำติดต่อหัวหน้ ำทัวร์ แล้ วจ่ำยเพิม่ เอง
ต่ำงหำก)
ค่ำภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7% และภำษี หกั ณ ที่จ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็ จเต็มรูปแบบ)
ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระ ที่หนักเกินสำยกำรบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)
ค่ำวีซำ่ สำหรับพำสปอร์ ต ต่ำงด้ ำว กรุณำเตรี ยมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ ต 2) ใบประจำตัวคนต่ำงด้ ำว 3)
ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนำทะเบียนบ้ ำน(ถ้ ำมี) 5) สมุดบัญชีเงินฝำก(ถ้ ำมี) 6) รูปถ่ำยสี 2 นิ ้ว 2 รูป ผู้เดินทำงเตรี ยม
เอกสำรและดำเนินกำรยื่นวีซำ่ ด้ วยตนเองเท่ำนัน้ (สำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ ำว เจ้ ำของหนังสือเดินทำงต้ องทำเรื่ องแจ้ ง
เข้ ำ-ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซำ่ )
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ค่ำอำหำรที่ลกู ค้ ำรับประทำนนอกเหนือหรื อเปลีย่ นแปลงจำกที่โปรแกรมกำหนด หำกลูกค้ ำไม่สำมำรถ
รับประทำนอำหำรที่ทำงทัวร์ จดั ให้ กรุณำเตรียมอำหำรสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมำด้ วย

อัตราค่ าบริการ
พีเรี ยตเดินทาง

ผู้ใหญ่

สิงหำคม : 31-3 ก.ย.
กันยำยน : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 4-7 , 9-12 , 10-13 , 11-14 , 16-19 , 17-20 ,
18-21 , 23-26 , 24-27 , 25-28 , 30-3 ต.ค.
กันยำยน : 5-8 , 8-11 , 12-15 , 15-18 , 19-22 , 22-25 , 26-29 , 29-2 ต.ค.
ตุลำคม : 1-4 , 2-5
พฤศจิกำยน : 4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22
20-23 , 25-28 , 26-29 , 27-30
กันยำยน : 6-9 , 7-10 , 13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 , 27-30 , 28-1 ต.ค.
ตุลำคม : 3-6 , 6-9
พฤศจิกำยน : 3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-27
28 – 1 ธ.ค.
ตุลำคม : 4-7 , 5-8 , 7-10 , 15-18 , 28-31 , 29-1พ.ย. ,30-2พ.ย.
31-3พ.ย.
พฤศจิกำยน : 1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26
29 – 2 ธ.ค. , 30 – 3 ธ.ค.

เด็กไม่ เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

10,900./คน

11,200./คน

11,500./คน

11,800./คน

ตุลำคม : 8-11 , 14-17 , 16-19 , 22-25 , 23-26 , 27-30

12,100./คน

ตุลำคม : 9-12 , 17-20 , 21-24 , 24-27 , 26-29

12,400./คน

ตุลำคม : 10-13 , 25-28

12,700./คน

ตุลำคม : 18-21

13,000./คน

ตุลำคม : 11-14 , 13-16

13,900./คน

ตุลำคม : 19-22

15,500./คน

ตุลำคม : 20-23

15,800./คน

ตุลำคม : 12-15

18,900./คน

4,900.-

เงื่อนไขการให้ บริการกรณีสารองที่น่ ัง
1. รำคำโปรโมชัน่ ชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้ รับ invoice
รำคำปกติชำระเงินมัดจำ*** ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วันหลังได้ รับ invoice
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2. ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทำง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระยอดเงินส่วนที่เหลือตำมเวลำที่กำหนด รวมถึง
กรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไม่วำ่ กรณีใดๆ ให้ ถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ในกำรเดินทำงกับทำงบริ ษัท

ทางบัญชี
1. นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ/หรือ นายณัฏฐวีร ์ อมาตยกุล
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา สุรวงษ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 064-2-34250-9
2. ชื่อบัญชี นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ นางสาวกาญจนา วรนิติเยาวภา
ธ. กสิกรไทย สาขา สานักงานสีลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 789-2-33742-4
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึ ้นไป ยึดมัดจำ
- ยกเลิกกำรเดินทำงไม่ถึง 30 วัน ยึดเงินค่ำทัวร์ ทงหมด
ั้
(รำคำโปรโมชัน่ ไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรื อเปลีย่ นแปลงวันเดินทำงและผู้เดินทำงได้ ในทุกกรณี )
ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรื อเปลีย่ นชื่อผู้เดินทำงได้ ***
กรุ๊ปที่เดินทำงต้ องกำรันตีมดั จำกับสำยกำรบิน หรื อผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรื อต่ำงประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น
Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำ หรื อ ค่ำทัวร์ ทงหมด
ั้
หมายเหตุ
จำนวนผู้เดินทำง ขันต
้ ่ำ ผู้ใหญ่ 20 ท่ำน (ผู้ใหญ่) ขึ ้นไป โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 5 วันก่อน
กำรเดินทำง
รำคำนี ้เป็ นรำคำสำหรับนักท่องเที่ยวชำวไทยหรื อผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำนัน้ (นักท่องเที่ยวต่ำงประเทศชำระ
เพิ่มท่ำนละ 3,000 บำท)
เที่ยวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็ นสำคัญ
สงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
หนังสือเดินทำง ต้ องมีอำยุเหลือใช้ งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพำะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทำงเพื่อ
ท่องเที่ยว เท่ำนัน้ (หำกหนังสือเดินทำงเหลือน้ อยกว่ำ 6 เดือนทำให้ ไม่สำมำรถเดินทำงได้ ทำงบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทังสิ
้ ้น)
ทำงบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้ วง, กำรนัดหยุดงำน,
กำรก่อจลำจล, ภัยธรรมชำติ หรือกรณีที่ทำ่ นถูกปฏิเสธ กำรเข้ ำหรื อออกเมืองจำกเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำเมือง หรื อ
เจ้ ำหน้ ำที่กรมแรงงำนทังจำกไทยและต่
้
ำงประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
ทำงบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หำกท่ำนใช้ บริ กำรของทำงบริ ษัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงมื ้อ เพรำะค่ำใช้ จำ่ ยทุกอย่ำง ทำงบริษัทฯได้ ชำระค่ำใช้ จำ่ ยให้ ตวั แทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก
เดินทำงแล้ ว
ทำงบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หำกเกิดสิง่ ของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุที่เกิดจำก
ควำมประมำทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ รำคำพิเศษ กรณีที่ทำ่ นไม่เดินทำงพร้ อมคณะไม่สำมำรถนำมำเลือ่ นวันหรื อคืนเงิน
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กำรติดต่อใดๆกับทำงบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมำย ฯลฯ ต้ องทำในวันทำกำรของบริ ษัทดังนี ้ วันจันทร์ วันศุกร์ เวลำ 09.00 น. - 18.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบำลประกำศในปี นันๆ
้ ถือว่ำเป็ น
วันหยุดทำกำรของบริ ษัท
มัคคุเทศก์ พนักงำน ไม่มีอำนำจในกำรให้ คำสัญญำใดๆ แทนบริ ษัททังสิ
้ ้น เว้ นแต่มีเอกสำรลงนำมโดยผู้มีอำนำจ
ขอบริ ษัทกำกับเท่ำนัน้
หำกท่ำนที่ต้องกำรออกตัว๋ ภำยในประเทศ อำทิเช่นเครื่ องบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมที่เจ้ ำหน้ ำที่ทกุ ครัง้ ก่อนทำกำร
ออกตัว๋ เพื่อป้องกันปั ญหำเที่ยวบินล่ำช้ ำ เปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน กำรยกเลิกไฟล์ทบิน เปลีย่ นแปลงวันเดินทำงกรณีเกิดกำร
ผิดพลำดจำกสำยกำรบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำซึง่ อยูเ่ หนือกำรควบคุมของทำงบริ ษัท ทำงบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบ
และคืนค่ำใช้ จ่ำยให้ ในทุกกรณี
ถ้ ำลูกค้ ำไม่เข้ ำร้ ำนค้ ำช้ อปปิ ง้ ตำมที่โปรแกรมกำหนด ทำงแลนด์ปรับเงินค่ำเข้ ำร้ ำนช็อปร้ ำนละ 100,000 วอน หรื อ
เป็ นเงินไทย3,500 บำท
ห้ องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึ ้นอยูก่ บั ห้ องว่ำง ณ วันเข้ ำพัก และโรงแรมที่เข้ ำพัก
ไม่สำมำรถ CONFIRM ให้ ได้
ถ้ ำลูกค้ ำมีควำมประสงค์ขอแยกตัวจำกทัวร์ หรื อกำรท่องเที่ยวกับคณะ ทำงแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บำท/ท่ำน
ขอสงวนสิทธิ์กำรตัดห้ องพักสำหรับผู้ที่ไม่เดินทำง ผู้ร่วมเดินทำงไม่สำมำรถใช้ ห้องพักได้
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้ ำที่เดินทำงท่องเทีย่ ว และไปกลับพร้ อมกรุ๊ปเท่ำนัน้
เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรือบางส่ วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับ
ในเงื่อนไข ข้ อตกลงต่ างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทัง้ หมด

กรุ ณาอ่ านเงื่อนไขการจองทัวร์ ตามที่ระบุในรายการข้ างต้ น
หากมีข้อสงสัยกรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ก่อนทาการจอง
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