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กำหนดกำรเดินทำง 1 - 7 มีนำคม 2563

โปรแกรมเดินทาง
พิพธิ ภัณฑ์ชาโอซุลลอค - วัดซันบังซา - สวนสาธารณะฮังมง - โปรแกรมเพิม่ เติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม - ร้านน้ามันสน ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดควังชิกี -โปรแกรมเพิม่ เติม Aqua Planet ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน ศูนย์เครื่องสาอาง - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
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วันแรกของการเดิ นทาง

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C) - ออกเดิ นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์

22.00-23.30 น. คณะเดิน ทางพร้อ มกัน ที่ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิบ ริเ วณชัน้ 4 ชัน้
ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้ าเคาน์ เตอร์
เช็คอิน F
ใกล้ป ระตู ท างเข้าหมายเลข 3 โดยมีเจ้า หน้ าที่จ ากบริษัท ฯคอยให้การ
ต้อนรับและอานวย ความสะดวกในเรื่องของเอกสาร

ข้อแนะนำ ถ้ำต้องกำรนำของเหลวขึ้นเครื่ องใส่ กระเป๋ ำถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริ มำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน
1 ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่ำว ควรใส่ ในถุงที่โปร่ งใสและสำมำรถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจำก
สัตว์ไม่วำ่ เนื้ อหมู เนื้ อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุ ญำต ให้นำเข้ำประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะต้องเสี ยค่ำปรับ

02.25-03.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่
7C2244 เป็ นสายการบินโลว์คอสอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต้ สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่
น่าประทับใจ พร้อมทัง้ ภาพลักษณ์ทด่ี ี โดยมีพรีเซ็นเตอร์เป็ นดาราชื่อดังของเกาหลี สายการบิน
เจจูเป็ นสายการบินชัน้ นาทีพ่ ฒ
ั นาได้อย่างรวดเร็วทีส่ ดุ ในประเทศเกาหลีใต้ หลังจากการก่อตัง้
เมื่อปี 2005 ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยการปรับปรุงราคาให้มคี วามยุตธิ รรมแก่ลูกค้าตาม
คาเรียกร้อง และยังได้มกี ารปฏิรปู ธุรกิจทางกา บินอย่างต่อเนื่องอีกด้วย สายการบินเจจูได้ทาให้
การท่องเทีย่ วเป็ นทีแ่ พร่หลายจนประสบความสาเร็จ ซึง่ ก่อนหน้านัน้ ไม่เคยนาวิธเี หล่านี้มาปฏิบตั ิจนทาให้ประเทศเกาหลีใต้กลายเป็ น
ประเทศท่องเทีย่ วได้ มีเส้นทางบินมากกว่า 67 แห่งในเมืองสาคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800ของสายการบินเจจู ไดรับการยอมรับ
จากทัวโลกในด้
่
านความปลอดภัยและสมรรถภาพเป็ นเครื่องบินทีใ่ ช้มากทีส่ ุดและมีช่อื เสียงในต่างประเทศ
วันที่สองของการเดิ นทาง

พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - วัดซันบังซา - สวนสาธารณะฮังมง - โปรแกรมเพิ่ มเติ ม ฮัลโหลคิ ตตี้ /
โชว์กายกรรม
09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เป็ นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็ นอันดับที่ 2 ของ
เกาหลีใต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน ได้ถูกจัดอันดับจาก OAG ว่ามีไฟลท์
หรือการจราจรบนท้องฟ้ าเยอะทีส่ ุดในโลก ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของ
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ท่านให้เร็วขึน้ 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
อาหารกลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู จิ มดัก ไก่อบซีอิ๊ว เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพน้ื เมืองดัง้ เดิม จิมดัก จานใหญ่น้ปี ระกอบไปด้วย
ไก่ชน้ิ โต วุน้ เส้นเกาหลีน้มี ลี กั ษณะเป็ นเส้นแบนใหญ่ๆทาจากมันฝรังท
่ าให้เหนียวนุ่มเป็ นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิรฟ์
พร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉบั ๆให้เป็ นชิน้ เล็กพอดีคา รับรองต้องติดใจ
พาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ได้รบั ของขวัญจาก
ธรรมชาติ ทาให้เ ป็ นที่ป ลูกชาเขีย วคุณ ภาพสูง ที่ส่ง ผลิต ภัณ ฑ์ชาเขีย วส่งออกไปขาย
ทัวโลก
่
เป็ น สถานที่จดั แสดงประวัติและวัฒ นธรรมการชงชาอัน หลากหลาย รวมถึง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยีย่ มเหมาะสาหรับซือ้ เป็ น
ของฝาก มีคุ้กกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็ นต้น ภายใน
ยังมีคาเฟ่ ทีจาหน่ ายชาเขียวทัง้ ร้อนและเย็นไอศรีมชาเขียวและโรลชาเขียวที่คุณ ไม่ควร
พลาด ภายในยัง ประกอบไปด้ ว ย หอชมวิว ซึ่ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะได้ ส ัม ผัส กับ ภาพ
บรรยากาศของไร่ช าเขีย วที่ใหญ่ ท่ีสุดในเกาหลีใต้ รวมทัง้ ถ่ ายภาพที่ร ะลึกกับ ถ้ว ยชา
ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวทีน่ ่ี
จากนัน้ พาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA
TEMPLE) วัดแห่งนี้ตงั ้ อยู่บ นเขาซันบังหันหน้ าออกสู่ทะเล ระหว่างทางขึ้นท่านจะได้ย ิน
เสียงพระสวดมนต์ ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูป องค์ใหญ่ซ่งึ เป็ นพระ ประธานที่มี
ความศักดิ ์สิทธิและเป็
นที่เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใต้ทน่ี บั ถือศาสนา
์
พุทธ และรูป ปั ้นเจ้าแม่กวนอิมซึ่ง หันหน้ าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ ยังมีรูป ปั ้นพระสัง กัจ
จายน์ ซึง่ หากได้ลบู พุงก็จะร่ารวยเงินทอง ท่านจะได้พบกับวิถกี ารทาบุญของชาวเกาหลีใต้ท่ี
แตกต่างกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็ นอาหารสาหรับพระสงฆ์เพื่อความ
อุดมสมบูรณ์ ถวายเทียนเพื่อเป็ นแสงสว่างแห่งชีวติ นอกจากนัน้ ที่วดั แห่งนี้ท่านยังจะได้ช่นื
ชมกับวิวทะเลทีส่ วยงามของแหลมมังกรทีย่ ่นื ออกมาสู่มหาสมุทร

จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะฮังมง (HANGPADURI HANGMONG
GARDEN) เป็ นพิน้ ทีม่ รดกทางธรรมชาติบนเกาะเชจู พืน้ ทีภ่ ายในสวนสาธารณะฮังมง
ประกอบไปด้วยป้อมปราการเก่า ต้นไม้ และทุ่งดอกไม้นานาพรรณ หรือเรียกว่า สวน
สีฤ่ ดูเลยก็กว่าได้ มีมุมให้ทุกท่านได้เก็บรูปความประทับใจ เก็บเป็ นทีร่ ะลึกไว้
หลากหลายมุม ต้นไม้และดอกไม้ภายในสวนมีหลายหลายสายพันธ์ตามสภาพอากาศ
อาทิเช่น ดอกเรป ถือได้ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเกาะเชจู ดอกสีเหลืองบานโอดโฉมตัง้
ตระหง่านตัดกับสีขอบฟ้ า ต่อด้วยทุ่งข้าวบาร์เลย์ เริม่ จากต้นสีเขียวค่อยๆเปลีย่ นไป
เป็ นสีเหลืองทองพริว้ ไหวเป็ นระลอกคลื่นไปตามสายลมทีพ่ ดั ผ่านมองแล้วเพลินตา
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เพลินใจ และดอกป๊ อปปี้ สแี ดงสดตัดกับลาต้นสีเขียวเติบโตและผลิดอกบานสะพรังสวยงามไปสวน
่
ตลอดทัง้ ปี จะมีดอกไม้นานาพันธุผ์ ลัดเปลีย่ นมาสร้างความเพลิดเพลินให้กบั นักท่องเทีย่ ว

โปรแกรมเพิม่ เติม ชาระเพิม่ 12,000 วอน
พาท่ านมุ่ง หน้ าสู่ ฮัลโหลคิ ต ตี้ (HELLO KITTY JEJU ISLAND) เป็ นสถานที่จดั
แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับคิตตี้ หลากหลายเวอร์ชนั ่ รวมทัง้ สิง่ ของเครื่องใช้ท่เี ป็ นคิตตี้ทงั ้ หมด
รวบรวมไว้ท่นี ่ี พร้อมเรื่องราวและประวัติค วามเป็ นมา ภายในมีร้านขายของที่ระลึกน่ ารักๆ
มากมายให้ท่านได้เลือกซือ้ ติดไม้ตดิ มือ เช่น ที่คาดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และช็อดโกแล๊ต
รับ รองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่ นอน อีกทัง้ ยัง คิต ตี้คาเฟ่ ซึ่ง เป็ นร้านกาแฟตกแต่ ง
อย่างน่ ารักเหมาะสาหรับ ถ่ายภาพ ภายในร้านมีจาหน่ ายเค๊กหลายรสชาติ ไอศรีมโยเกริต์
และกาแฟ รสชาติอร่อยทีไ่ ม่ควรพลาด
โปรแกรมเพิม่ เติม ชาระเพิม่ 12,000 วอน
จากนัน้ พาท่ านเข้าชม โชว์ก ายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดง
ความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดง
หลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไป เป็ นที่ต่นื ตาตื่นใจของผู้ชม มีทงั ้ แสง สี
เสียง ท่านจะได้รบั ความสนุ กสนาน เพลิดเพลิน และหวาดเสียว ไปพร้อมๆกัน เช่น โชว์
ลอดห่วง โชว์น้นี กั กายกรรมจะหมุนตัวและแสดงท่วงท่ากายกรรมต่างๆ ด้ว ยห่วงทีห่ อ้ ยอยู่
กลางอากาศ โชว์กายกรรมกลางอากาศด้วยผ้า นักแสดงจะเล่นกายกรรม บิดตัว ด้ว ย
ท่าทาง สง่างามขณะห้อยตัวอยู่กลางอากาศด้วยผ้าเพียงผืนเดียว เป็ นต้น แต่ไฮไลท์ของ
โชว์น้ี คือ มอเตอร์ไซค์ผาดโผนในพื้นทีจ่ ากัด ทีเ่ ข้าไปขับสวนทางกันอยู่ในลูกโลก ซึ่งสนุ ก
ตื่นเต้นเร้าใจ เรียกเสียงปรบมือจากผูช้ มได้ทงั ้ ฮอล

อาหารเย็น พร้อมเสริฟด้วยเมนู 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

ร้านน้ามันสน - ยอดเขา ซองซาน อิ ลจุลบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดควังชิ กี โปรแกรมเพิ่ มเติ ม : Aqua Planet

รับ ประทานอาหารเช้ าที่ โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดอง
เกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีต อาหารเช้าจะไม่ แตกต่ างจากอาหารมื้อ อื่นๆมากนัก แต่ จะต่ างตรงที่จานวนจาน
(ใส่กบั ข้าว) ทีน่ ้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
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จากนัน้ พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่าน
ผลงานการวิจยั มากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลด
ไขมันและน้ า ตาลในกระแสเลือ ด ป้ อ งกันการเกิดเส้นเลือ ดตีบ แตก ตัน และสามารถล้าง
สารพิษในร่างกาย เพื่อ เพิ่มภู มติ ้านทานและทาให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึ่งกาลังเป็ นสิง่ ที่
ได้รบั ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก และยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆทีท่ าจากสน
เข็มแดงซึง่ เป็ นสินค้ายอดนิยมสาหรับคนเกาหลีและนักท่องเทีย่ ว

จากนัน้ นาท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิ ล จุล บง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็ น
ภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ ลี กั ษณะเหมือนมงกุฎ เป็ นสถานที่โด่งดังทีผ่ คู้ นมาขอ
พร และชมพระอาทิต ย์ข้นึ เป็ นหนึ่งใน 10 สถานที่ส วยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายัง
สามารถดื่มด่ากับท้องฟ้ าและน้าทะเลสีคราม ทิวทัศน์ทส่ี วยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็ น
สถานที่ท่นี ัก ท่อ งเที่ย วจากทัว่ ทุ กมุ มโลกอยากมาสัมผัส จึง ถู ก ยกย่อ งให้เป็ น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินขึ้นไปยังปากปล่องภูเขาไฟที่ดบั แล้ว
ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวทีท่ ่านแวะพัก
สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยากาศที่แตกต่างกัน เมือขึน้ ไปถึงด้านบนสุดของปากปล่อง
ภูเขาไฟท่านจะได้สมั ผัสกับอากาศบริสุทธิและทั
์ ศนียภาพที่สวยงามอย่างแน่ นอนหมายเหตุ:
สาหรับท่านทีต่ ้องการขึน้ ปากปล่องภูเขาไฟ สามารถชาระค่าตั ๋วด้วยตนเอง ณ จุดทางขึน้ เขา
อาหารกลางวัน บริการท่ านด้วย "แทจีพลูแบ็ก" เป็ นการนาเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนาไปผัดคลุกเคล้าพร้อม
น้าซุป นักท่องเทีย่ วนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง
และข้าวสวยร้อนๆ เป็ นอาหารพิเศษทีข่ อแนะนา
จากนั ้น พาท่ า นเยี่ ย มชม หมู่ บ้ า นวัฒ นธรรม "ซองอึ บ " (SONGEUB FOLK
VILLAGE) หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็ นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ ยงั เป็ นหมู่บ้านโบราณ
อายุมากกว่า 300 ปี ทีย่ งั มีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านทีน่ ่คี อื จะใช้ดนิ
เหนียว ผสมกับมูลม้า เป็ นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็ นโครงสร้างของตัวบ้าน
ถ้าท่านเคยมาเที่ยวเกาหลีใต้แล้วเคยเห็นไหต่างๆที่อยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็ นไหสาหรับ
ท า "กิม จิ" หรือ ผัก ดองของเกาหลี แต่ ส าหรับ ที่เ กาะนี้ นัน้ ไหที่ว างเรีย งรายกัน อยู่ต าม
บ้านเรือนทีน่ ่จี ะเป็ นไหสาหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอร์ร่ี ทีจ่ ะมีเฉพาะบนเกาะแห่ง
นี้ โดยชาวบ้านจะนาผลเบอร์รป่ี ่ ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้าผึง้ และหมักไว้สามปี ก่อนทีจ่ ะ
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นามารับประทานได้ รสชาติหวานอมเปรีย้ ว และในสมัยก่อนก็เคยถูกใช้ในการรักษาคนป่ วย ปั จจุบนั นี้กเ็ ป็ นสินค้าที่ผมู้ าเยี่ยมเยือน
มักจะซือ้ กลับไปรับประทาน และซือ้ เพื่อเป็ นของฝาก

จากนัน้ พาทุกท่านเดิ นทางสู่ ชายหาดควังชิ กี (GWANGCHIGI BEACH) เป็ นชายหาดที่สวย
ที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะเชจู ชายหาดนี้มีทศั นีย ภาพเป็ นเอกลักษณ์ มวี ิวพื้นหลัง เป็ นปากปล่อ ง
ภู เ ขาไฟซองซานอิล จูบ งซึ่ง เป็ นไฮไลท์ ข องเกาะเชจู ทุ ก ท่ านจะได้ช มความสวยงามของ
ธรรมชาติท่ยี งั คงความอุดมสมบู รณ์ และรับ ลมทะเลเย็น ๆ และ ที่สาคัญยัง เป็ นจุดชมวิว พระ
อาทิตย์ตกทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่งบนเกาะเชจู

โปรแกรมเพิม่ เติม ชำระเพิ่ม 20,000 won
จำกนันพำท่
้
ำนเข้ ำชม พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นำ้ (HANWHA AQUA PLANET JEJU) หรื อ อควำเรี ยม
ที่ใหญ่ที่สดุ ในเกำหลีใต้ และมีต้ ปู ลำใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย เป็ นสถำนที่อีกหนึ่งแห่งที่ไม่ควรพลำดเมื่อ
ได้ มำเยือนเกำะเชจู เพรำะที่นี่เป็ นทัง่ ศูนย์กลำงกำรเรี ยนรู้ทำงทะเล ควำมรู้เกี่ยวกับธรรมชำติและมี
สิง่ มีชีวติ ใต้ ทะเลที่จดั แสดงได้ น่ำสนใจและสวยงำม มีต้ ปู ลำจำนวนมำกตังแต่
้ ขนำดเล็กจนถึง
ขนำดใหญ่ทหึมำอลังกำรชวนตื่นตำตื่นใจในโลกใต้ ท้องทะเล ชมกำรให้ อำหำรนกเพนกวินตัวน้ อย
ที่ตำ่ งกรูกนั มำรับอำหำรอย่ำงคึกคัก และปลำกระเบนว่ำยข้ ำมหัวไปมำทำให้ คณ
ุ และครอบครัว
หลงรักท้ องทะเลโดยไม่ร้ ูตวั
อาหารเย็น พร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็ นการนาผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง เบคอนหมู
รวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน้าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริม่ รับประทาน ก็จะนาอุดง้ ลงต้มอีก
ครัง้ จะทานพร้อมกับข้าวสวย หรือ อุด้งก็ได้ เมนู ชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็ นรายการอาหารที่ขาดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี เพราะ
รสชาติของน้ าซุป ผักต่างๆในหม้อ ทาให้เป็ นที่ช่นื ชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่ อย ก็สามารถขอน้ าจิ้มเกาหลี เติม
เพิม่ รสชาติ
นาเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดิ นทาง

ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหิ นรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน

- ศูนย์เครื่องสาอาง - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิ วตี้ฟรี - ดาวทาวน์ เมืองเชจู
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รับ ประทานอาหารเช้ าที่ โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดอง
เกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่ างจากอาหารมื้อ อื่นๆมากนัก แต่จะต่ างตรงที่จานวนจาน (ใส่
กับข้าว) ทีน่ ้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้

จากนัน้ พาทุกท่านชม ยงดูอมั ร็อค โขดหิ นมังกร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้ามทะเล
ยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมั ร็อคที่มลี กั ษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ ห์
ทางธรรมชาติของเกาะเจจู ซึง่ ถือกันว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยือน ยงดูอมั ร็อค เพื่อมาดูโขดหินมังกร
ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงเกาะเจจู โขดหินมังกรแห่งนี้เกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของคลื่นลมทะเล ทาให้มี
รูป ทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กาลังอ้าปากส่งเสียงร้องคารามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากท้ อ ง
ทะเล เพื่อขึน้ สู่ทอ้ งฟ้ า เป็ นประติมากรรมทีธ่ รรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีส่ นใจของ
นักท่องเที่ยวเกาหลีเป็ นอย่างมาก และยังสามารถเดินไปเยี่ยมชมสะพานข้ามทะเลยงยอนเพื่อชม
วิวธารลาวาทีต่ อนนี้กลายเป็ นธารน้าทะเลทีม่ สี สี วยงามแปลกตาอีกด้วย
จากนัน้ นาท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจด
ลิขสิทธิ ์เรียบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง
มีรสเปรีย้ ว ดีสาหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการ
ล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่าน
แข็ ง แรงขึ้ น ซึ่ ง ยัง ส่ ง ผลดี ต่ อ สุ ข ภาพร่ า งกายของท่ า นเอง ร้ า นละลายเงิ น วอนหรื อ
(SUPERMARKET) ที่น่ีมขี นมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็คส้ม
ส้มอบแห้ง ส้มเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใช้ใน
ครัวเรือน ลูกบอลซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้ า และยังมีชุดเครื่องนอนอันดับ 1ของเกาหลี (SESA LIVING) ทีน่ ุ่ม น่าสัมผัส พร้อมกับการกัน
ไรฝุ่นได้ดเี ยีย่ ม ของฝากของทีร่ ะลึกมีให้ท่านได้เลือกซือ้ มากมาย พร้อมทัง้ มีบริการบรรจุกล่อ งตามเงื่อนไขของร้าน
จากนัน้ พาท่ านเดินทางสู่ ศูน ย์รวมเครื่อ งสาอางค์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช
สาอางค์ท่หี มอศัลยกรรมเกาหลีร่ว มออกแบบมากมาย มีผลิต ภัณ ฑ์ต่ างๆ ที่เหมาะกับ ผู้ท่มี ีปั ญหา
ผิวหน้า ไม่ว่าจะเป็ นสิว มีร้วิ รอย ฝ้ า กระ จุดด่างดาใบหน้าหมองคล้า อยากผิวขาวสว่างใส ไร้ร้วิ รอย
แต่งหน้าเบาๆโชว์ผวิ แบบสาวเกาหลี โดยไม่ต้องศัลยกรรม
อิสระอาหารกลางวัน
จากนั ้น น าท่ านสู่ ศู น ย์ โสม (GINSENG CENTER) ศูน ย์ โสมแห่ ง นี้ ร ัฐ บาลรับ รอง
้่
คุณภาพว่าผลิตจากโสมทีอ่ ายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นโสมที่มคี ุณภาพดีท่สี ุด ภายในจะมีเจ้าหน้าทีให้
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ความรูเ้ กีย่ วกับโสมพร้อมอธิบายคุณภาพและผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซือ้ โสมทีม่ คี ุณภาพดีทส่ี ุดและราคาถูก กลับไป
บารุงร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ทท่ี ่านรักและนับถือ
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ล๊อ ตเต้ ดิ วตี้ ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP)
ทีน่ ่ีมสี นิ ค้าชัน้ นาปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด น้ าหอม เสื้อผ้า เครื่องสาอางค์
กระเป๋ า นาฬิกา เครื่อ งประดับ 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 บน
เกาะเชจู อาทิเสื้อผ้า 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 สัมผัสประสบการณ์ ช้อ ป
ปิ้ ง ที่เร้าใจที่สุดของคุณ เหมือ นยกเมีย งดงมาไว้บ นเกาะ ในสไตล์บ รรยากาศเกาะเชจู พร้อ ม
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านคาเฟ่ มากมาย

21:30-22.30 น. เหิน ฟ้ า กลับ สู่ป ระเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ย วบิน ที่ 7C2243
พร้อมความประทับใจ
01.00-02-00 น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

**กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ ะบุในรายการ
เดินทาง ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ และขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ซึง่ อยู่นอกเหนือความ
***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครัง้ จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรื่องผูแ้ อบแฝงมาเป็ นนักท่องเที่ยว แต่ไป
ด้วยวัตถุประสงค์อ่นื เช่น ไปทางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม JEJU SUPER SAVE IN MARCH ทางแลนด์เกาหลี
จาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ เป็ นจานวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็ นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทาง
ท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่กาหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คนื เต็มจานวน ดังนัน้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ดังกล่าว (ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินประกันกรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็ นผูช้ าระเองทัง้ หมด
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัวโมง
่ ทางทัวร์ไม่มนี โยบายให้คณะรอ ท่านทีต่ ดิ ด่า นตรวจคน
เข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ดว้ ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็ นระเบียบและคณะได้
ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก
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รับผิดชอบของบริษทั *** ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั ต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสายการบิน อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน
การจราจรติดขัด หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ ่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษทั และเจ้าหน้าที่ ทีจ่ ะส่งผลกระทบให้
เสียเวลาในการท่องเทีย่ วทีร่ ะบุในโปรแกรม ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่าด้วยกรณีใดๆทัง้ สิน้ ค่าเสียเวลา ค่าเสีย
โอกาส และค่าใช้จ่าย ทีล่ กู ค้าและบริษทั จ่ายไปแล้ว

***ราคาโปรโมชัน่ มีจานวนจากัด(ราคายึดตามหน้ าเว็บไซต์)
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ /

พีเรียตเดิ นทาง

-

พักเดี่ยวเพิ่ ม

ราคาปกติ

ราคาโปรโมชัน่

มีนำคม : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 4-7 , 7-10

9,700.-

6,200.-

มีนำคม: 5-8 , 6-9

10,000.-

6,500.-

4,900.-

เงื่อนไขการให้บริการกรณี สารองที่นัง่
1. ราคาโปรโมชันช
่ าระเงินเต็มจานวน 1 วันหลังได้รบั invoice
ราคาปกติชาระเงินมัดจา*** ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รบั invoice
2. ส่วนทีเ่ หลือชาระเต็มจานวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีทไ่ี ม่ชาระยอดเงินส่วนทีเ่ หลือตามเวลาทีก่ าหนด รวมถึงกรณีเช็ค
ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถอื ว่าท่านสละสิทธิในการเดิ
นทางกับทางบริษทั
์
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 และนาเทีย่ วตามรายการ / ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิทธิ ์หัวหน้าทัวร์ไม่บนิ ขึน้ ไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคานี้ ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิน่ 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มทีส่ งั ่
เพิม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้ว จ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
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 ดินทางเตรียมเอกสารและดาเนินการยื่นวีซ่า
ด้วยตนเองเท่านัน้ (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า -ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
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ค่าอาหารทีล่ ูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลีย่ นแปลงจากที่โปรแกรมกาหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทาน
อาหารทีท่ างทัวร์จดั ให้ กรุณาเตรียมอาหารสาเร็จรูปส่วนตัวสารองมาด้วย
กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป ยึดมัดจา
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถงึ 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด

(ราคาโปรโมชันไม่
่ สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงวันเดินทางและผูเ้ ดินทางได้ในทุกกรณี )
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได้***
กรุ๊ปทีเ่ ดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น Charter
Flight, Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
-

-

-

จานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ต่ า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) ขึน้ ไป โดยบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง
ราคานี้เป็ นราคาสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทยหรือผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเทีย่ วต่างประเทศชาระเพิม่ ท่านละ 3,000
บาท)
เทีย่ วบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ ว เท่านัน้ (หาก
หนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ )
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้า ทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทยและ
ต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจาก ความประมาทของตัว
นักท่องเทีย่ วเอง
ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
การติดต่อใดๆกับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทาในวันทาการของบริษทั ดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00
น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทร่ี ฐั บาลประกาศในปี นนั ้ ๆ ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของบริษทั
มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มอี านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั ทัง้ สิน้ เว้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจขอบริษทั กากับเท่านัน้
หากท่านทีต่ ้องการออกตั ๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋ว เพือ่ ป้ องกัน
ปั ญหาเทีย่ วบินล่าช้า เปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลีย่ นแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน โดย
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี
ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้ งตามทีโ่ ปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 100,000 วอน หรือเป็ นเงินไทย3,000
บาท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึน้ อยู่กบั ห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมทีเ่ ข้าพัก ไม่สามารถ
CONFIRM ให้ได้
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
ขอสงวนสิทธิ ์การตัดห้องพักสาหรับผูท้ ไ่ี ม่เดินทาง ผูร้ ่วมเดินทางไม่สามารถใช้หอ้ งพักได้
ขอสงวนสิทธิ ์สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ ว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้
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เมื่อท่ านตกลงชาระเงิ นไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่ านได้ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลง
ต่างๆ ที่ ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ก่อนทาการจอง

