โปรแกรมเดินทาง
อุทยานแห่งชาติฮลั ลาซาน - ฮัลโหล คิตตี้ เชจู - พิพธิ ภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้ม - วัดซันบังซา –
ั ่ กรยาน Rail Bike - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง - พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ํา - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง ปนจั
หมู่บา้ นวัฒนธรรมซองอึบ - พิพธิ ภัณฑ์แฮนยอ (Female Divers) – ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสําอาง - ศูนย์โสม - ดิวตีฟ้ รี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
กาหนดการเดินทาง 30 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
วันแรกของการเดิ นทาง
23.00 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ บริ เวณชั้น 4 ชั้นผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET
(BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ..... ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข ..... โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯคอยให้การ
ต้อนรับและอานวยความสะดวก ในเรื่ องของเอกสารของนาเข้ าประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบ
จะต้องเสี ยค่าปรับ

ข้อแนะนา ถ้าต้องการนาของเหลวขึ้นเครื่ องใส่ กระเป๋ าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณั ฑ์ และมีปริ มาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน
1 ลิตร) บรรจุภณั ฑ์ดงั กล่าว ควรใส่ ในถุงที่โปร่ งใสและสามารถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นาถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจาก
สัตว์ไม่วา่ เนื้อหมู เนื้ อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นาเข้าประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสี ยค่าปรับ

วันทีส่ องของการเดินทาง อุทยานแห่ งชาติฮัลลาซาน - ฮัลโหล คิตตี้ เชจู - พิพธิ ภัณฑ์ ชาโอซุลลอค - สวนส้ ม - วัดซันบังซา
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02.35-03.05 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE552 นับเป็ นสายการบินน้องใหม่
ภายใต้การจดทะเบียนประเทศเกาหลีใต้ที่เพิ่งเข้ามาบินในตลาดไทยเมื่อปี พ .ศ. 2554 เป็ นสายการบินคุณภาพใช้
เวลา 6 ปี ในการเติบโต มีเที่ยวบินทั้งใน ประเทศเกาหลีและต่างประเทศ ใช้เครื่ องบินที่มีระบบเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม มีการพัฒนาด้านระยะทางการบิน และประสิ ทธิภาพในการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงอย่างดีเยีย่ ม

09.30-10.30 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชจู เป็ นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็ นอันดับที่ 3 ของเกาหลีใต้ รองจากท่าอากาศยาน
นานาชาติอินชอน และท่าอากาศยานกิมโป ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2511 ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พา
ท่านเดินทางสู่ เกาะเชจู ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก (กรุ ณาปรับเวลาของท่านให้เร็ วขึ้น 2 ชัว่ โมง เพื่อให้
ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี)
พาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติฮัลลาซาน เป็ นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ ประกอบด้วยภูเขาไฟที่ดบั
ไปนานแล้วซึ่งเป็ นต้นกาเนิดของเกาะส่วนใหญ่ในเชจู ภูเขาฮัล
ลาซานมีความสูง 1,950 เมตร และ ได้รับการคัดเลือกให้เป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามลาดับที่
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ของเกาหลี และจัดตั้งเป็ นอุทยานแห่งชาติต้ งั แต่ปี ค.ศ. 1970 ภู
เขาฮัลลาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นพื้นที่สงวนเขตชีวมณฑล
(UNESCO Biosphere Reserve) และเพียงอีกห้าปี ต่อมาก็ได้รับ
การแต่งตั้งเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ (World Natural Heritage Site) ให้ท่านได้สมั ผัสความงามของภูเขาฮัลลา
ซานที่มีหิมะปกคลุม สี ขาวของหิ มะ ที่ปกคลุมอยูน่ ้ นั ดูราวกับปุยเมฆ ที่ตดั กับสี น้ าเงินของท้องฟ้ า เหมาะสาหรับ
การถ่ายรู ปเพื่อเก็บไว้เป็ นที่ระลึก(หิ มะบนเขาขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ)

พาท่านมุ่งหน้าสู่ ฮัลโหลคิตตี้ (HELLO KITTY JEJU ISLAND) เป็ นสถานที่จดั แสดงเรื่ องราวเกี่ยวกับคิตตี้
หลากหลายเวอร์ชนั่ รวมทั้งสิ่ งของเครื่ องใช้ที่เป็ นคิตตี้ท้ งั หมดรวบรวมไว้ที่นี่ พร้อมเรื่ องราวและประวัติความ
เป็ นมา ภายในมีร้านขายของที่ระลึกน่ารักๆ มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อติดไม้ติดมือ เช่น ที่คาดผม ร่ ม สมุด หมอน
ตุก๊ ตา และช็อ กโกแลต รับรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน อีกทั้งยัง มีคิตตี้คาเฟ่ ซึ่งเป็ นร้านกาแฟตกแต่ง
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อย่างน่ารักเหมาะสาหรับการถ่ายภาพ ภายในร้านมีจาหน่า ยเค้กหลายรสชาติ ไอศ กรี มโยเกิร์ต และกาแฟ รสชาติ
อร่ อยที่ไม่ควรพลาด

พาท่านเดินทางสู่ ไร่ ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ได้รับของขวัญจากธรรมชาติ ทาให้เป็ นที่ปลูกชาเขียว
คุณภาพสูง ที่ส่งผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทัว่ โลก เป็ นสถานที่จดั แสดงประวัติและวัฒนธรรมการชงชา
อันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยีย่ มเหมาะสาหรับซื้อเป็ นของ
ฝาก มีคุ กกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็ นต้น ภายในยังมีคาเฟ่ ที่จาหน่ายชาเขียวทั้ง
ร้อนและเย็น ไอศ กรี ม ชาเขียว และโรลชาเขียวที่คุณไม่ควรพลาด ภายในยังปร

ะกอบไปด้วย หอชมวิวซึ่ง

นักท่องเที่ยวจะได้สมั ผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ ชาเขียวที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ รวมทั้งถ่ายภาพที่ระลึกกับถ้วย
ชา ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของไร่ ชาเขียวที่นี่
อาหารกลางวันพร้อมเสริ ฟทุกท่านด้วยเมนูข้ ึนชื่อ ทัคโทรีทงั ประกอบด้วยไก่เนื้อแน่นๆ มันฝรั่ง แครอท หัวหอม
น้ าซุปมีรสชาติเผ็ดนิดๆ เมื่อทานคู่กบั มันฝรั่งช่วยเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมมากขึ้น เสริ ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ กิมจิ
และเครื่ องเคียง ซึ่งเข้ากันได้อย่างลงตัว เป็ นอีกหนึ่งเมนูที่เดินทางมาเกาหลีแล้วไม่ควรพลาด
จากนั้นพาท่านสู่ สวนส้ มไร้ เมล็ด (ORANGE FARM) ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ เกาะเชจูเป็ นที่เดียว
ในเกาหลีที่สามารถปลูกส้มได้ดีและอร่ อยที่สุดในประเทศ ส้มบนเกาะ
เจจูมีรูปร่ างแปลกตาที่มีชื่อว่า ฮัลลาบง เหตุผลที่เรี ยกชื่อส้มนี้วา่ ฮัล
ลาบง เพราะปลูกกันมากที่ภูเขาฮัลลาซานซึ่งเป็ นเขตที่อบอุ่นที่สุดขอ ง
เกาหลี ฮัลลาบงเป็ นส้มที่เปลือกหนา มีรสหวานอร่ อย ทาให้ได้รับความ
นิยมจากคนในประเทศเกาหลีและเป็ นสิ นค้าส่งออกต่างประเทศอีกด้วย
นอกจากนี้สวนส้มยังเป็ นสถานที่ถ่ายทาซีรี่ส์เกาหลีชื่อดังหลายเรื่ อง อาทิเช่น MY GIRL (รักหมดใจยัยกะล่อน)
จากนั้นพาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังซา วัดแห่งนี้ต้ งั อยูบ่ นเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล ระหว่างทางขึ้น
ท่านจะได้ยนิ เสี ยงพระสวดมนต์ ภายในวัดจะประดิษฐ

าน

พระพุทธรู ปองค์ใหญ่ซ่ ึงเป็ นพระ ประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์
และเป็ นที่เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใต้ที่
นับถือศาสนาพุทธ และรู ปปั้ นเจ้าแม่กวนอิมซึ่งหันหน้าออกสู่
ทะเล นอกจากนั้นยังมีรูปปั้ นพระสังกัจจายน์ ซึ่งหากได้ลูบพุงก็
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จะร่ ารวยเงินทอง ท่านจะได้พบกับวิ ธี การทาบุญของชาวเกาหลีใต้ที่แตกต่างกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวาย
ข้าวสาร เพื่อเป็ นอาหารสาหรับพระสงฆ์ แสดงถึง ความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทียนเ พื่อเป็ นแสงสว่างแห่งชีวติ
นอกจากนั้นที่วดั แห่งนี้ท่านยังจะได้ชื่นชมกับวิวทะเลที่สวยงามของแหลมมังกรที่ยนื่ ออกสู่มหาสมุทร
อาหารเย็นบริ การท่านด้วย เมนู คาลบิ ( Kalbi) อาหารเกาหลีแบบปิ้ งย่างที่มีชื่อเสี ยงของเกาหลี เป็ นการนาเนื้อหมู
มาหมักกับเครื่ องปรุ งจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงนาไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนั้นจะย่า งเป็ นชิ้นโต
พอสมควร พอใกล้สุกก็ตอ้ งใช้กรรไกรตัดเป็ นชิ้นพอดีคา ทานกับเครื่ องเคียงจาพวกผัก กระเทียม กิมจิ
จากนั้นพาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ามของการเดินทาง ปั่นจักรยาน Rail Bike - ร้ านค้ าสมุนไพรสนเข็มแดง - พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ - ปล่ องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - พิพธิ ภัณฑ์ แฮนยอ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุ งรสต่างๆ
กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก
แต่จะต่างตรงที่จานวนจาน (ใส่กบั ข้าว ) ที่ นอ้ ยกว่าเท่านั้น แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์
ตะวันตกกันมากขึ้น
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ RAIL BIKE JEJU เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวรู ปแบบใหม่นั บได้วา่ เป็ นสถานที่
พักผ่อนและออกกาลังกาย Rail Bike คือการปั่ น
จักรยานบนรางรถไฟ เป็ นรถจักรยาน 4 ล้อที่ตอ้ งใช้
คนปั่ นตั้งแต่ 2-4 คน มีมอเตอร์ไฟฟ้ าช่วยในการ
ขับเคลื่อน ไม่ ทาให้เหนื่อยเกินไป สาหรับการปั่ น
จักรยาน Rail Bikeใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที ทุก
คนจะเริ่ มสตาร์ทออกจากจุดเดียวกัน จากนั้น
เจ้าหน้าที่จะปล่อยให้ปั่นจักรยานออกไปทีละคัน โดย
ให้มีระยะห่างกันประมาณ 20 เมตร ระหว่างเส้นทาง
ทุกท่านจะได้ชมธรรมชาติที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาชนิด
จากนั้นพาท่านเดินทางต่อที่ ร้ านค้ าสมุนไพร สนเข็มแดง มหัศจรรย์
แห่งธรรมชาติ

ผ่านผลงานการวิจยั มากมายจากมหาวิทยาลัย

แห่งชาติโซล ประเทศเกาห ลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ า ตาล
ในกระแสเลือด ป้ องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถ
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ล้างสารพิษในร่ างกาย เพื่อเพิ่มภูมิตา้ นทานและทาให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึ่งกาลังเป็ นสิ่ งที่ได้รับความนิยมจาก
คนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก
จากนั้นพาท่านเข้าชม AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ า หรื อ Aquarium ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็ นสถานที่อีก
แห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยือนเกาะเชจู เพราะ
ที่นี่เป็ นทั้งศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ทางทะเล ความรู ้
เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่ งมีชีวติ ใต้ทะเลที่จดั แสดงได้
น่าสนใจ และสวยงาม ภายในมีตปู ้ ลาจานวนมากตั้งแต่
ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มหึ มาอลังการ ชวนตื่นตาตื่น
ใจอย่างยิง่ นอกจากนี้ มีกิจกรรมและการแสดงของสัตว์
น้ าให้ชมอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย อาทิเช่นการให้อาหาร
นกเพนกวินตัวน้อย ที่ต่างกรู กนั มารับอาหารอย่าง
คึกคัก ลีลาตามธรรมชาติอนั น่ารักจะทาให้คุณหลงรักเพนกวินโดยไม่รู้ตวั และมีฉลามวาฬเป็ นไฮไลท์ข

อง

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ท่านสามาถดูการให้อาหารปลาฉลามสุดระทึก ที่นกั ประดาน้ าต้องใช้ทกั ษะและความสามารถ
พิเศษ ซึ่งจะทาให้คุณตื่นตาตื่นใจตลอดเวลา
อาหารกลางวัน บริ การท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก" เป็ นการนาเนื้อหมูหมักกับเครื่ องปรุ งรสสูตรพิเศษ ก่อนนาไปผัด
คลุกเคล้าพร้อมน้ า ซุป นักท่องเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุก
รับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่ องเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ เป็ นอาหารพิเศษที่ขอแนะนา

จากนั้นนาท่านชม ปล่ องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็ นภูเขาไฟที่ดบั แล้ว
ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลกั ษณะเหมือนมงกุฎ เป็ นสถานที่โด่งดังที่ผคู ้ นมาขอพรและชมพระอาทิตย์ข้ ึน เป็ นหนึ่งใน
10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายังสามารถดื่มด่ากับท้องฟ้ าและน้ าทะเลสี คราม ทิวทัศน์ที่สวยงาม
โดยรอบของตัวเมืองเชจู

เป็ นสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็ น 1

ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินขึ้นไปยังปากปล่องภูเขาไฟที่ดบั แล้ว ระหว่างทาง
ท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรู ปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์แ ละ
บรรยากาศที่แตกต่างกัน เมื่ อขึ้นไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมั ผัสกับอากาศบริ สุทธิ์ และ
ทัศนียภาพที่สวยงามอย่างแน่นอน
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จากนั้นพาท่านเยีย่ มชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บา้ นแห่งนี้ไม่ใช่เป็ น
แค่หมู่บา้ นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงั เป็ นหมู่บา้ นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยงั มีชาวบ้านอาศัยอยูจ่ ริ ง เอกลักษณ์
ของการสร้างบ้านที่นี่คือจะใช้ดินเหนียว ผสมกับมูลม้า เป็ นตัวยึดก้อนหิ นและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็ นโครงสร้าง
ของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมาเที่ยวเกาหลีใต้แล้วเคยเห็นไหต่างๆที่อยูต่ ามบ้ านก็จะเดาได้วา่ เป็ นไหสาหรับทา "กิมจิ "
หรื อผักดองของเกาหลี แต่สาหรับที่เกาะนี้น้ นั ไหที่วางเรี ยงรายกันอยูต่ ามบ้านเรื อนที่นี่จะเป็ นไหสาหรับหมัก "โอ
มีจา" หรื อ แบล็คราสเบอร์รี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะนาผลเบอร์รี่ป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกับ
น้ าผึ้ง และหมักไว้สามปี ก่อนที่จะนามารับประทานได้ รสชา ติหวานอมเปรี้ ยว และในสมัยก่อน เคยถูกใช้ ในการ
รักษาคนป่ วย ปั จจุบนั นี้กลายเป็ นสิ นค้าที่ผมู ้ าเยีย่ มเยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพื่อเป็ นของฝาก
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ Haenyeo Museum (พิพธิ ภัณฑ์ แฮนยอ) แฮนยอ (Female Divers ) คือนัก ประดาน้ า
หญิงที่ลงไปเก็บอาหารทะเลบริ เวณรอบๆชายฝั่งของเกาะเชจูดว้ ย
วิธีการตามแบบฉบับดั้งเดิมของเกาหลี บางคนก็ยกให้แฮนยอเป็ น
นางเงือกแห่งท้องทะเลซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก ภายใน
พิพิธภัณฑ์ทุกท่านจะได้พบภาพถ่ายแฮนยอที่สะท้อนให้เห็นถึ ง
ความแข็งแกร่ งของผูห้ ญิงบนเกาะเชจู โดยรู ปแบบการจัดแสดง
เป็ นอาคารและวัตถุบอกเล่า เรื่ องราว วิถีชีวติ ความเป็ นอยู่ ซึ่งข้าว
ของ เครื่ องใช้ที่นามาแสดงส่วนใหญ่จะเป็ นของใช้ที่เจ้าของบ้าน
ได้ใช้งานจริ ง อาทิ เช่นการแต่งกาย ในสมัยก่อนชุดแต่งกายของ
แฮนยอจะเป็ นชุดหลวมๆ ที่ดูสบายตา และที่สาคัญคือมีกฎห้ามไม่ให้ผชู ้ ายจ้องมองพวกเธอ แต่การแต่งกายของ
แฮนยอยุคปั จจุบนั จะมีชุดที่รัดรู ปเต็มตัวคล้ายกับนักประดาน้ าสี ดาโดยมีอุปกรณ์คือ แว่นกันน้ า เคียว ถุงตาข่าย
และหิ นตะกัว่ ร้อยเพื่อถ่วงน้ าหนัก ไฮไลท์ของแฮนยอคือจุดที่ดาลงไปจะลึกเกือบร้อยเมตรแต่แฮนยอ ก็ดาลงไป
ได้โดยไม่ตอ้ งใช้ถงั ออกซิเจนแสดงให้เห็นว่าพวกเธอนั้นมีความแข็งแกร่ ง

ส่วนอาหารที่หามาได้น้ นั ก็มี

หลากหลายทั้งสาหร่ าย หอยเป๋ าฮื้อ เม่นทะเล หมึกยักษ์ ฯลฯ อันสะท้องถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล
(หมายเหตุ :ขอสงวนสิ ทธิ์การเข้าชมเนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งมีวนั หยุดประจาสัปดาห์)
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อาหารเย็น พร้อมเสริ ฟทุกท่านด้วยเมนู ซีฟู๊ดย่ าง สไตล์ เกาะเชจู เมนูปิ้งย่างประกอบไปด้วยหอ ย และ กุง้ ทาง
เกาะเชจูข้ ึนชื่อด้วยอาหารทะเลสดๆ อยากให้ทุกท่านได้ลิ้มความหอม หวานของหอย เมนูเสริ ฟพร้อมข้าวสวยและ
เครื่ องเคียงต่างๆ
จากนั้นพาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ของการเดินทาง ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหินรู ปหัวมังกร - ร้ านค้ าสมุนไพร - ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต - ศู นย์ เครื่องสาอาง ศู นย์ โสม - ดิวตีฟ้ รี - ดาวทาวน์ เมืองเชจู - กรุ งเทพ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุ งรสต่างๆ
กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่น ๆมากนัก แต่
จะต่างตรงที่จานวนจาน (ใส่กบั ข้าว ) ที่นอ้ ยกว่าเท่านั้น แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์
ตะวันตกกันมากขึ้น
จากนั้นพาทุกท่านชม

ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหินมังกร ที่มี

ลักษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหนึ่ง ในมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติ
ของเกาะเ ชจู ซึ่งถือกั นว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยือน ยงดู อัมร็ อค
เพื่อมาดูโขดหิ นมังกร ถือว่ายังมาไม่ถึงเกาะเ ชจู โขดหิ นมังกร
แห่งนี้เกิดขึ้นจากการกัดกร่ อนของคลื่นลมทะเล ทาให้มีรูปทรง
ลักษณะเหมือนหัวมังกร กาลังอ้าปากส่งเสี ยงร้องคารามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากท้องทะเล เพื่อขึ้นสู่ทอ้ งฟ้ า
เป็ นประติมากรรมที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานที่แห่งนี้เป็ นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเกาหลีเป็ นอย่างมาก
จากนั้นนาท่านชม ร้ านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจด
ลิขสิ ทธิ์เรี ยบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู ) ทางการแพทย์เรี ยกว่า
ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ ยว ดีสาหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ด
ฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรื อไขมันที่สะสมอยูภ่ ายในผนังของตับ
หรื อไต ช่วยให้ตบั หรื อไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่ างกายของท่านเอง
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้ านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนม พื้นเมือง
เกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนม ข้าวพอง ช็อคโกแล็ ตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า
วุน้ เส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเ รื อน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ ว ก ระทะ ลูกบอลซักผ้า
เครื่ องสาอางค์ช้ ั นนา Etude , Skinfood และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อ
มากมาย พร้อมทั้งมีบริ การบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน
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จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศู นย์ รวมเครื่องสาอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวช
สาอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า
เครื องสาอางค์ หลากหลา ยแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee
Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงั มีครี มที่โด่งดัง อาทิเช่น ครี มเมือกหอยทาก , เซรั่ม
พิษงู , ครี มโบท็อก , Aloevera Gel . ครี มน้ าแตก , BB Cream , etc
จากนั้นนาท่านสู่ ศู นย์ โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รัฐบา ลรับรอง
คุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นโสมที่มีคุณภ าพดีที่สุด ภายในจะมี
เจ้าหน้าที่ ให้ความรู ้เกี่ยวกับโสมพร้อมอธิบายคุณ สมบัติ และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก
โสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบารุ งร่ างกาย
หรื อฝากญาติผใู ้ หญ่ที่ท่านรักและนับถือ
อาหารกลางวันพร้อมเสริ ฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็ นการนาผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ เนื้อหมู
รวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน้ าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริ่ มรับประทาน
จะทานพร้อมกับข้าวสวย เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่ าเป็ นรายการอาหารที่ขาดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี เพราะ
รสชาติของน้ าซุป ผักต่างๆในหม้อ ทาให้เป็ นที่ชื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อย ก็ส ามารถขอ
น้ าจิ้มเกาหลี หรื อน้ าจิ้มสุก้ ี เพื่อเพิ่มรสชาติ
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้ รี (Duty Free Shop) ที่นี่มี
สิ นค้าปลอดภาษีช้ นั นาให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500

ชนิด อาทิเช่น

น้ าหอม เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ หลากหลาย
แบรนด์ดงั อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex ฯลฯ
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์ เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าท้องถิ่น ชื่อดัง
บนเกาะเชจู อาทิเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องสาอางค์ เครื่ องประดับ

NEW

BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณ์ชอ้ ปปิ้ งที่เร้าใจที่สุดของ
คุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศทะเลใต้
21:30 น. เหิ นฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE551
เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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อัตราค่าบริ การ
พีเรียตเดิ นทาง
มกราคม : 28-31,29-1 ก.พ.,30-2 ก.พ.,31-3 ก.พ.
กุมภาพันธ์ : 25-28,26-1 มี.ค.,27-2 มี.ค.,28-3 มี.ค
มกราคม : 14-17,15-18,16-19,21-24,22-25,23-26,27-30
กุมภาพันธ์ : 1-4,2-5,3-6,4-7,5-8,6-9,11-14,12-15,18-21,19-22,20-23,24-27
ธันวาคม : 14-17,15-18,16-19,17-20
มกราคม : 7-10,8-11,9-12,13-16,17-20,20-23,24-27,25-28,26-29
กุมภาพันธ์ : 7-10,10-13,13-16,17-20,21-24,22-24,23-26
ธันวาคม : 18-21
มกราคม : 6-9,10-13,11-14,12-15,18-21,19-22
กุมภาพันธ์ : 8-11,9-12,14-17,
ธันวาคม : 19-22
มกราคม : 2-5,3-6,4-7,5-8
กุมภาพันธ์ : 15-18
ธันวาคม : 20-23
กุมภาพันธ์ : 16-19

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่
เสริ มเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ ม

10,900.-/คน
10,300.-/คน
11,600.-/คน

13,900.-/คน

11,300.-/คน
11,600.-/คน

ธันวาคม :,21-24

11,900.-/คน

ธันวาคม : 24-27,25-28

12,300.-/คน

ธันวาคม : 23-26
มกราคม : 1-4

12,600.-/คน

ธันวาคม : 22-25,26-29

12,900.-/คน

ธันวาคม : 27-30

13,900.-/คน

ธันวาคม : 28-31

16,900.-/คน

ธันวาคม : 31-3 ม.ค.

15,900.-/คน

ธันวาคม : 30-2 ม.ค.

17,900.-/คน

ธันวาคม : 29-1 ม.ค.

18,900.-/คน

4,900.-

**กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ***
ในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั ต่างๆ เช่น กรณี การล่าช้าของสายการบิน อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรื อสิง่ ของสูญหาย
ตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั และเจ้าหน้าที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสี ยเวลาในการท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู ้
เดินทางไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ว่าด้วยกรณี ใดๆทั้งสิ้น ค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส และค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าและบริ ษทั จ่ายไปแล้ว
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***เนื่ องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครัง้ จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรื่องผูแ้ อบ
แฝงมาเป็ นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม
HOT PROMOTION JEJU ทางแลนด์เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ เป็ นจานวนเงิ น (10,000
บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็ นนักท่องเที่ยวจริ งๆ 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
เงื่อนไขการให้บริการกรณี สารองที่นัง่
1. ราคาโปรโมชั ่นชําระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังได้รบั invoice
ราคาปกติชําระเงินมัดจํา *** ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รบั invoice
2. ส่วนทีเ่ หลือชําระเต็มจํานวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีทไ่ี ม่ชําระยอดเงินส่วนทีเ่ หลือตามเวลาทีก่ ําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถอื ว่าท่านสละสิทธิ ์ในการเดินทางกับทางบริษทั
ราคานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบิน ตามทีร่ ะบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทีย่ วตามรายการ / ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ ํานาญเส้นทาง นําท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิทธิ ์หัวหน้าทัวร์ไม่บนิ ขึน้ ไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์ )
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคานี้ ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิน่ 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว , ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่
สั ่งเพิม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั ่งเพิม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก )
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.)
ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3) ใบสําคัญถิน่ ทีอ่ ยู่ 4)
สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษทั ฯจะเป็ นผูด้ าํ เนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่าย
ค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า )
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ค่าอาหารทีล่ ูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลีย่ นแปลงจากทีโ่ ปรแกรมกําหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่
ทางทัวร์จดั ให้ กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปส่วนตัวสํารองมาด้วย
กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป ยึดมัดจํา
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถงึ 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
(ราคาโปรโมชั ่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงวันเดินทางและผูเ้ ดินทางได้ในทุกกรณี )
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได้ ***
กรุ๊ปทีเ่ ดินทางต้องการันตีมดั จํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น Charter Flight,
Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
จํานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ตํ่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่ ) ขึน้ ไป โดยบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง
ราคานี้เป็ นราคาสําหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทยหรือผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเทีย่ วต่างประเทศชําระเพิม่ ท่านละ
3,000 บาท)
เทีย่ วบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเทีย่ ว เท่านัน้
(หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทําให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ )
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
ภัยธรรมชาติ หรือกรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทยและ
ต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ , ไม่ทานอาหารบาง
มือ้ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชําระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจาก ความ
ประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
การติดต่อใดๆกับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทําในวันทําการของบริษทั ดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา
09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนั กขัตฤกษ์ทร่ี ฐั บาลประกาศในปี นนั ้ ๆ ถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของบริษทั
มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่ม ีอํานาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษทั ทัง้ สิน้ เว้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผูม้ อี ํานาจขอบริษทั กํากับ
เท่านัน้
หากท่านทีต่ อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทําการออกตั ๋ว เพื่อ
ป้องกันปญั หาเทีย่ วบินล่าช้า เปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลีย่ นแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึง่ อยูเ่ หนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบและคืนค่าใช้จา่ ยให้ในทุกกรณี
ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้ งตามทีโ่ ปรแกรมกําหนด ทางแลนด์ป รับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 100,000 วอน หรือเป็ นเงินไทย
3,500 บาท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึน้ อยูก่ บั ห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมทีเ่ ข้าพัก ไม่สามารถ
CONFIRM ให้ได้
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเทีย่ วกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
ขอสงวนสิทธิ ์การตัดห้องพักสําหรับผูท้ ไ่ี ม่ เดินทาง ผูร้ ว่ มเดินทางไม่สามารถใช้หอ้ งพักได้
ขอสงวนสิทธิ ์สําหรับลูกค้าทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ ว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
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