GRAND TRAVEL
TAT. LICENSE: 11/08616

65 LARDPROW ROAD SOI.65 WANGTONGLANG BANGKOK 10310
TEL:0-2539-3681-2
FAX:0-2539-3682 HOTLINE 24 HOURS:087-717-9334
WEBSITE:WWW.GRANDTRAVELTHAILAND.COM
EMAIL:GRANDTRAVELTHAILAND@HOTMAI.COM , INFO@GRANDTRAVELTHAILAND.COM

กำหนดกำรเดินทำง 01 ธันวำคม – 28 กุมภำพันธ์ 2562

โปรแกรมเดินทาง
อุทยำนแห่งชำติฮลั ลำซำน - พิพิธภัณฑ์ชำโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - วัดซันบังซำ - ภูเขำซองอัค –
ร้ำนน้ ำมันสน - พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ ำ - ยอดเขำ ซองซำน อิลซุลบง - หมู่บำ้ นวัฒนธรรมซองอึบ –
พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ชำยหำดวอลจองรี - ยงดูอมั ร็ อค หรื อ โขดหิ นรู ปหัวมังกร - ร้ำนค้ำสมุนไพร
ร้ำนละลำยเงินวอน - ศูนย์เครื่ องสำอำง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดำวทำวน์เมืองเชจู
วันแรกของการเดิ นทาง

23.00-23.30 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR
JET (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ..... ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข ..... โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯคอย
ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร

ข้อแนะนำ ถ้ำต้องกำรนำของเหลวขึ้นเครื่ องใส่ กระเป๋ ำถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริ มำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน
1 ลิตร) บรรจุภณั ฑ์ดงั กล่ำว ควรใส่ ในถุงที่โปร่ งใสและสำมำรถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจำก
สัตว์ไม่ว่ำเนื้ อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญำต ให้นำเข้ำประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะต้องเสี ยค่ำปรับ

วันทีส่ องของการเดินทาง อุทยานแห่ งชาติฮัลลาซาน - พิพธิ ภัณฑ์ ชาโอซุ ลลอค - สวนส้ มไร้ เมล็ด - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค
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02.35-03.05 น.

ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่ วบินที่ ZE552 นับเป็ นสายการบินน้องใหม่ภายใต้
การจดทะเบียนประเทศเกาหลีใต้ทเ่ี พิง่ เข้ามาบินในตลาดไทยเมือ่ ปี พ.ศ. 2554 เป็ นสายการบินคุณภาพใช้เวลา 6 ปี ใน
การเติบโต มีเทีย่ วบินทัง้ ในประเทศเกาหลีและต่างประเทศ ใช้เครื่องบินทีม่ รี ะบบเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม มีการพัฒนา
ด้านระยะทางการบิน และประสิทธิภาพในการใช้น้ามันเชือ้ เพลิงอย่างดีเยีย่ ม

09.30-10.30 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชจู เป็ นท่าอากาศยานทีใ่ หญ่เป็ นอันดับที่ 3 ของเกาหลีใต้ รองจากท่าอากาศยาน
นานาชาติอนิ ชอน และท่าอากาศยานกิมโป ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พาท่าน
เดินทางสู่ เกาะเชจู ซึง่ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนมรดกโลก (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้ 2 ชัวโมง
่
เพื่อให้ตรงกับเวลา
ท้องถิน่ ของประเทศเกาหลี)
พาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ฮลั ลาซาน เป็ นภูเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ในประเทศเกาหลีใต้ ประกอบด้วยภูเขาไฟทีด่ บั ไป
นานแล้วซึง่ เป็ นต้นกาเนิดของเกาะส่วนใหญ่ในเชจู
ภูเขาฮัลลาซานมีความสูง 1,950 เมตร และได้รบั
การคัดเลือกให้เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทางธรรมชาติท่ี
มีความสวยงามลาดับที่ 182 ของเกาหลี และจัดตัง้
เป็ นอุทยานแห่งชาติตงั ้ แต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขาฮัลลา
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นพืน้ ทีส่ งวนเขตชีวมณฑล
(UNESCO Biosphere Reserve) และเพียงอีกห้าปี
ต่อมาก็ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ
(World Natural Heritage Site) ให้ท่านได้สมั ผัส
ความงามของภูเขาฮัลลาซานทีม่ หี มิ ะปกคลุม สีขาว
ของหิมะปกคลุมอยู่นนั ้ ดูราวกับปุยเมฆ ทีต่ ดั กับสีน้า
เงินของท้องฟ้า เหมาะสาหรับการถ่ายรูปเพื่อเก็บ
ไว้เป็ นทีร่ ะลึก
พร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนูขน้ึ ชื่อ จิมดัก ไก่อบซีอว๊ิ เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพน้ื เมืองดัง้ เดิม จิมดักจานใหญ่น้ีประกอบไป
ด้วย ไก่ชน้ิ โต วุน้ เส้นเกาหลีน้ีมลี กั ษณะเป็ นเส้นแบนใหญ่ๆทาจากมันฝรังท
่ าให้เหนียวนุ่มเป็ นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอส
สูตรเฉพาะ เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉบั ๆให้เป็ นชิน้ เล็กพอดีคา รับรองต้องติด
ใจ
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พาท่ า นเดิน ทางสู่ ไร่ช าโอซุ ล ลอค (O'Sulloc) ดิน แดนที่ไ ด้ ร ับ ของขวัญ จากธรรมชาติ ท าให้ เป็ น ที่ป ลูก ชาเขีย ว
คุณภาพสูง ทีส่ ง่ ผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทัวโลก
่
เป็ นสถานทีจ่ ดั แสดง
ประวัตแิ ละวัฒนธรรมการชงชา อันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยีย่ มเหมาะสาหรับซือ้ เป็ นของฝาก มี
คุกกีช้ าเขียว ซุปชาเขียว แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็ นต้น ภายในยัง
มีคาเฟ่ทจ่ี าหน่ ายชาเขียวทัง้ ร้อนและเย็น ไอศกรีม ชาเขียว และโรลชาเขียวที่
คุณไม่ควรพลาด ภายในยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้
สัมผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเกาหลีใต้ รวมทัง้ ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับถ้วยชา ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของ
ไร่ชาเขียวทีน่ ่ี
จากนัน้ พาท่านสู่ สวนส้มไร้เมล็ด (ORANGE FARM) ความมหัศจรรย์ท่ธี รรมชาติสร้างสรรค์ เกาะเชจูเป็ นที่ เดียวใน
เกาหลีท่สี ามารถปลูกส้มได้ดแี ละอร่อยทีส่ ุดในประเทศ ส้มบนเกาะเจจูมรี ูปร่าง
แปลกตาที่มีช่อื ว่า ฮัลลาบง เหตุผลที่เรียกชื่อส้มนี้ว่า ฮัลลาบง เพราะปลูกกัน
มากที่ภู เขาฮัลลาซานซึ่งเป็ น เขตที่อบอุ่น ที่สุด ของเกาหลี ฮัลลาบงเป็ น ส้ม ที่
เปลือกหนา มีรสหวานอร่อย ทาให้ได้รบั ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีและ
เป็ นสินค้าส่งออกต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้สวนส้มยังเป็ นสถานทีถ่ ่ายทาซี
รีส่ เ์ กาหลีช่อื ดังหลายเรื่อง อาทิเช่น MY GIRL (รักหมดใจยัยกะล่อน)
จากนัน้ พาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังซา วัดแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสูท่ ะเล ระหว่างทางขึน้ ท่านจะ
ได้ยนิ เสียงพระสวดมนต์ ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ซ่งึ
เป็ นพระประธานทีม่ คี วามศักดิสิ์ ทธิและเป็
นทีเ่ ลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเช
์
ั ้ าแม่กวนอิมซึง่ หันหน้า
จู และชาวเกาหลีใต้ทน่ี บั ถือศาสนาพุทธ และรูปปนเจ้
ั้
ออกสู่ท ะเล นอกจากนัน้ ยังมีรูป ป นพระสั
งกัจจายน์ ซึ่งหากได้ลูบ พุ งก็จ ะ
ร่ารวยเงินทอง ท่านจะได้พบกับวิธกี ารทาบุญของชาวเกาหลีใต้ทแ่ี ตกต่างกับ
วัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็ นอาหารสาหรับพระสงฆ์แสดง
ถึงความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทียนเพื่อเป็ นแสงสว่างแห่งชีวติ นอกจากนัน้ ที่
วัดแห่งนี้ท่านยังจะได้ช่นื ชมกับวิวทะเลทีส่ วยงามของแหลมมังกรทีย่ ่นื ออกสูม่ หาสมุทร
พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONG AK) เป็ นภูเขาไฟทีส่ วยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวท้อง ทะเล ภูเขา
ไฟฮัล ลานซานและเกาะแก่ ง กลางทะเลมากมาย มีช ายหาดหิน ริม ทะเล
ชายหาดทีน่ ่จี ะไม่ได้เป็ นทรายสีขาวแต่กลับเป็ นหินสีดา น้าทะเลสีดาแปลกตา
เป็ นจุดดาน้ ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ ตรงฐานภูเขา จะมีช่องทีท่ หารญี่ปุ่น
บังคับให้คนเกาหลีขุดเจาะไว้ตงั ้ แต่สมัยสงครามโลก เพื่อเอาไว้จอดเรือแอบ
ซ่อนไว้สาหรับทาลายเรือของอเมริกา โดยทาเป็ นเรือติดระเบิดแล้วพุ่งชนแบบ
พลีชพี ก่อนนี้เปิ ดให้เข้าชม แต่มเี หตุการณ์เคยดินถล่มลงมาเลยปิ ดไม่ให้เข้า
ชมอีกเลย และยังเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาเรื่อง "แดจังกึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ
ละครโทรทัศน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้
พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล เป็ นอาหารที่เป็ นที่นิยมของชาวเกาหลี
โดยการนาหมูสามชัน้ ไปย่างงบนแผ่นโลหะทีถ่ ูกเผาจนร้อน ซัมกย็อบซัลจะ
เสิรฟ์ พร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหันบางๆ
่
พริกไทยปน่ เกลือ และน้ามันงา ถึงแม้ว่าซัมก
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ยอบซัลจะมีการเตรียมการทีส่ ุดแสนจะธรรมดา คือไม่ได้มกี ารหมักหรือมีส่วนผสมทีห่ ลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติ
แล้ว นับว่าพลาดไม่ได้เลย
จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง ร้ านนา้ มันสน - พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์นา้ - ยอดเขา ซองซาน อิลซุ ลบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
- พิพธิ ภัณฑ์ แฮนยอ - ชายหาดวอลจองรี
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ
(ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้ อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่
จานวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ทีน่ ้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปจั จุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
จากนัน้ พาท่ านเดิน ทางต่ อ ที่ ร้า นค้ า สมุ น ไพรสนเข็ม แดง มหัศ จรรย์แ ห่ ง
ธรรมชาติ ผ่ า นผลงานการวิจ ัย มากมายจากมหาวิท ยาลัย แห่ ง ชาติโซล
ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ าตาลในกระแสเลือด ป้องกัน
การเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิม่ ภูมิ
ต้านทานและทาให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึง่ กาลังเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจาก
คนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก

จากนัน้ พาท่านเข้าชม AQUA PLANET พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้ า หรือ Aquarium ที่ใหญ่ทส่ี ุดในเอเชีย เป็ นสถานทีอ่ กี แห่ง
หนึ่งทีไ่ ม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยือนเกาะเชจู เพราะทีน่ ่เี ป็ นทัง้ ศูนย์กลางการเรียนรูท้ างทะเล ความรูเ้ กีย่ วกับธรรมชาติและ
สิง่ มีชวี ติ ใต้ทะเลที่จดั แสดงได้น่าสนใจ และสวยงาม ภายในมีตู้ปลาจานวนมากตั ง้ แต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ มหึมา
อลังการ ชวนตื่นตาตื่นใจอย่างยิง่ นอกจากนี้ มีกจิ กรรมและการแสดงของสัตว์น้ าให้ชมอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย อาทิเช่น
การให้อาหารนกเพนกวินตัวน้อย ที่ต่างกรูกนั มารับอาหารอย่างคึกคัก ลีลาตามธรรมชาติอนั น่ ารักจะทาให้คุณหลงรัก
เพนกวินโดยไม่รตู้ วั และมีฉลามวาฬเป็ นไฮไลท์ของพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ ท่านสามาถดูการให้อาหารปลาฉลามสุดระทึก ทีน่ กั
ประดาน้าต้องใช้ทกั ษะและความสามารถพิเศษ ซึง่ จะทาให้คุณตื่นตาตื่นใจตลอดเวลา
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จากนั ้น น าท่ า นชม ปล่ อ งภู เ ขาไฟซองซานอิ ลจู บ ง (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็ นภู เ ขาไฟที่ ด ั บ แล้ ว
ปากปล่องภูเขาไฟที่มลี กั ษณะเหมือนมงกุฎ เป็ นสถานที่โด่งดังที่ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ข้นึ เป็ นหนึ่งใน 10
สถานทีส่ วยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายังสามารถดื่มด่ากับท้องฟ้าและน้าทะเลสีคราม ทิวทัศน์ทส่ี วยงามโดยรอบของ
ตัวเมืองเชจู เป็ นสถานทีท่ ่นี ักท่องเทีย่ วจากทัวทุ
่ กมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ใหม่
ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินขึน้ ไปยังปากปล่องภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิว
และถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวทีท่ ่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทั ศน์และบรรยากาศทีแ่ ตกต่างกัน เมื่อขึน้ ไปถึง
ด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมั ผัสกับอากาศบริสทุ ธิ ์ และทัศนียภาพทีส่ วยงามอย่างแน่นอน
อาหารกลางวัน บริก ารท่ านด้วย "แทจีพ ลูแบ็ก " เป็ น การน าเนื้ อหมูห มัก กับ เครื่อ งปรุงรสสูต รพิเศษ ก่อ นน าไปผัด
คลุกเคล้าพร้อมน้าซุป นักท่องเทีย่ วนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกรับประทานกับ ผัก
สด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ เป็ นอาหารพิเศษทีข่ อแนะนา
จากนัน้ พาท่านเยี่ยมชม หมู่ บ้านวัฒ นธรรม "ซองอึ บ " (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็ นแค่
หมู่บ้านนิท รรศการธรรมดา แต่ ยงั เป็ นหมู่บ้านโบราณ
อายุ ม ากกว่ า 300 ปี ที่ ย ั ง มี ช าวบ้ า นอาศั ย อยู่ จ ริ ง
เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านทีน่ ่คี อื จะใช้ดนิ เหนียว ผสม
กับมูลม้า เป็ นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็ น
โครงสร้างของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมาเทีย่ วเกาหลีใต้แล้ว
เคยเห็ น ไหต่ า งๆที่ อ ยู่ ต ามบ้ า นก็ จ ะเดาได้ ว่ า เป็ น ไห
สาหรับทา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แต่ สาหรับที่
เกาะนี้นัน้ ไหที่วางเรียงรายกันอยู่ตามบ้านเรือนที่น่ีจะ
เป็ นไหสาหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอร์ร่ี ทีจ่ ะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะนาผลเบอร์รป่ี า่ มาใส่ลงไป
ในไหพร้อมกับน้าผึง้ และหมักไว้สามปี ก่อนทีจ่ ะนามารับประทานได้ รสชาติหวานอมเปรีย้ ว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้ใน
การรักษาคนปว่ ย ปจั จุบนั นี้กลายเป็ นสินค้าทีผ่ มู้ าเยีย่ มเยือนมักจะซือ้ กลับไปรับประทาน และซือ้ เพื่อเป็ นของฝาก
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ Haenyeo Museum (พิ พิ ธภัณ ฑ์แฮนยอ) แฮนยอ คือนักดาน้ าที่ลงไปเก็บอาหารทะเล
ั่
บริเวณรอบๆชายฝงของเกาะเชจู
ดว้ ยวิธกี ารตามแบบฉบับดัง้ เดิมของเกาหลี บางคนก็ยกให้ แฮนยอเป็ น
นางเงือกแห่งท้องทะเลซึง่ ได้รบั ความสนใจอย่างมาก ภายในพิพธิ ภัณฑ์ทุกท่านจะได้พบภาพถ่ายแฮนยอที่
สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของผูห้ ญิงบนเกาะเชจู โดยรูปแบบการจัดแสดง เป็ นอาคารและวัตถุบอก
เล่า เรื่องราว วิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ ซึง่ ข้าวของ เครื่องใช้ทน่ี ามาแสดงส่วนใหญ่จะเป็ นของใช้ทเ่ี จ้าของบ้าน
ได้ใช้งานจริง อาทิ เช่นการแต่งกาย ในสมัยก่อนชุดแต่งกายของแฮนยอจะเป็ นชุดหลวมๆทีด่ สู บายตา และ
ทีส่ าคัญคือมีกฎห้ามไม่ให้ผชู้ ายจ้องมองพวกเธอ แต่การแต่งกายของแฮนยอยุคปจั จุบนั จะมีชุดทีร่ ดั รูปเต็ม
ตัวคล้ายกับ นักประดาน้ าสีดาโดยมีอุป กรณ์ คือ แว่น กัน น้ า เคียว ถุ งตาข่ายและหินตะกัว่ ร้อยเพื่อ ถ่ ว ง
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น้าหนัก ไฮไลท์ของแฮนยอคือจุดทีด่ าลงไปจะลึกเกือบร้อยเมตรแต่ แฮนยอก็ดาลงไปได้โดยไม่ตอ้ งใช้ถงั ออกซิเจนแสดง
ให้เห็นว่าพวกเธอนัน้ มีความแข็งแกร่งส่วนอาหารที่หามาได้นัน้ ก็มหี ลากหลายทัง้ สาหร่าย หอยเป๋าฮื้อ เม่นทะเล หมึก
ยักษ์ ฯลฯ อันสะท้องถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล (หมายเหตุ :ขอสงวนสิทธิการเข้
าชมเนื่องจากสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
์
บางแห่งมีวนั หยุดประจา)

จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ Woljeongri Beach (ชายหาด วอลจองรี) เป็ น 1 ใน 5 ชาดหาดที่มชี ่อื เสียงบนเกาะเชจู
หาดทรายสีทองกับน้ าทะเลสีฟ้าใสทีส่ ะท้อนแสงอาทิตย์ให้เห็นประกายระยิบระยับนัน้ ดูกลมกลืนกันอย่างสวยงาม เป็ น
ชายหาดที่ผู้คนเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนในช่วงฤดูร้อน บริเวณรอบชายหาดมีร้านกาแฟ คาเฟ่ ร้านอาหาร น่ ารักกับ
บรรยากาศผ่อนคลาย สบายๆ ให้ทุกท่านได้มาสัมผัส
อาหารเย็นพร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนู ซีฟ๊ ูดนึ่ง สไตล์เกาะเชจู เมนู ประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง ทางเกาะเชจูขน้ึ ชื่อ
ด้วยอาหารทะเลสดๆ อยากให้ทุกท่านได้ลม้ิ ความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ
จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ของการเดินทาง ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหินรู ปหัวมังกร - ร้ านค้ าสมุนไพร - ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต - ศู นย์ เครื่องสาอาง ศู นย์ โสม - ดิวตีฟ้ รี - ดาวทาวน์ เมืองเชจู - กรุงเทพ

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผัก
ดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่
จานวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ทีน่ ้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปจั จุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
จากนัน้ พาทุกท่านชม ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหิ นมังกร ทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายกับหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์เสน่หท์ างธรรมชาติของเกาะเชจู ซึง่
ถือกันว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยือน ยงดูอมั ร็อค เพื่อมาดูโขดหินมังกร
ถือว่ายังมาไม่ถงึ เกาะเชจู โขดหินมังกรแห่งนี้เกิดขึน้ จากการกัดกร่อน
ของคลื่น ลมทะเล ท าให้มีรูป ทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร ก าลังอ้า
ปากส่งเสียงร้องคารามและพยายามทีจ่ ะผุดขึน้ จากท้องทะเล เพื่อขึน้
สูท่ อ้ งฟ้า เป็ นประติมากรรมทีธ่ รรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานทีแ่ ห่ง
นี้เป็ นทีส่ นใจของนักท่องเทีย่ วเกาหลีเป็ นอย่างมาก
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จากนัน้ นาท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิเรี์ ยบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพร
เมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ ว ดีสาหรับ
บุ ค คลที่ นิ ย มดื่ม เหล้า ชา กาแฟ น้ าอัด ลม ฯลฯ เมล็ด ฮอตเก จะช่ วยในการล้า ง
สารพิษทีต่ กค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ หรือไต ช่วยให้ตบั หรือไต
ของท่านแข็งแรงขึน้ ซึง่ ยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง
จากนั ้น พาท่ า นเดิ น ทางสู่ ร้ า นละลายเงิ น วอนหรื อ Supermarket ที่ น่ี มี ข นม
พืน้ เมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็
มาม่ า
วุ้ น เส้ น รวมไปถึ ง ของใช้ ใ นครัว เรือ น เช่ น
กระทะ ลู ก บอลซั ก ผ้ า เครื่ อ งส าอางค์ ช ั ้น น า Etude ,
ฝากของที่ร ะลึก มีให้ท่ า นได้เลือ กซื้อ มากมาย พร้อ มทัง้ มี
ตามเงื่อนไขของร้าน

ตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง
ตะเกีย บ ถ้ ว ยใส่ ข้า ว
Skinfood แ ล ะ ข อ ง
บ ริ ก ารบ รรจุ ก ล่ อ ง

จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครือ่ งสาอางค์ Midam
Cosmetic ป ระเภ ท
เวชสาอางค์ท่ีห มอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่ น ผลิตภัณ ฑ์บารุง
ผิว หน้ า เครือ งสาอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่น ๆอีก มากมาย อาทิเช่ น B2B
,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงั มีครีมทีโ่ ด่งดัง อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก
, เซรัมพิ
่ ษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้าแตก , BB Cream , etc
อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักชิน้ บาง ๆ
ผักต่าง ๆ เช่น กะหล่ าปลี เห็ดและวุ้นเส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทงั ้ แบบ
แห้งและน้า เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถัวงอกดอง
่
วุน้ เส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิม่ อร่อย
กับเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน
จากนัน้ นาท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐั บาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมทีอ่ ายุ 6 ปี ซึง่ ถือว่า
เป็ นโสมที่มีคุณภาพดีท่สี ุด ภายในจะมีเจ้าหน้ าที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับโสมพร้อม
อธิบ ายคุ ณ สมบัติ แ ละผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีผ ลิต จากโสม ให้ ท่ า นได้ เลือ กซื้อ โสมที่ มี
คุณภาพดีท่สี ุดและราคาถูก กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ ท่ที ่านรัก
และนับถือ

จากนั น้ น าท่ านช้อ ปปิ้ ง สิน ค้า ปลอดภาษี ท่ี ดิ ว ตี้ ฟ รี (Duty Free Shop) ที่น่ี มีสิน ค้า
ปลอดภาษีชนั ้ นาให้ท่านเลือ กซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิเช่น น้ าหอม เสื้อผ้า
เครื่องสาอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลาย
แบรนด์ดงั อาทิเช่น
Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex ฯลฯ
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์ เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าท้องถิน่ ชื่อดัง บน
เกาะเชจู อาทิ เสื้อ ผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า เครื่อ งส าอางค์ เครื่อ งประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัม ผัส
ประสบการณ์ชอ้ ปปิ้ งทีเ่ ร้าใจทีส่ ดุ ของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศทะเลใต้
21:30 น. เหินฟ้ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่ วบินที่ ZE551
เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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**กรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรื อเข้ำประเทศที่ระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริ ษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริ กำรไม่วำ่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ***
ในกรณี เกิดเหตุ
สุดวิสยั ต่ำงๆ เช่น กรณี กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน กำรจรำจรติดขัด หรื อสิ่ งของสูญหำยตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นอยู่
เหนือกำรควบคุมของบริ ษทั และเจ้ำหน้ำที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสียเวลำในกำรท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผูเ้ ดินทำงไม่สำมำรถเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำย
ว่ำด้วยกรณี ใดๆทั้งสิ้น ค่ำเสี ยเวลำ ค่ำเสี ยโอกำส และค่ำใช้จ่ำยที่ลูกค้ำและบริ ษทั จ่ำยไปแล้ว
***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

อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่

ธันวำคม: 2-5 , 3-6 , 4-7 , 10-13 , 11-14 , 16-19 , 17-20 , 18-21
มกรำคม : 6-9 , 7-10 , 8-11 , 13-16, 14-17 , 15-18 , 20-23 , 21-24
22-25 , 27-30 , 28-31 , 29-1ก.พ.
กุมภำพันธ์ : 10-13 , 11-14 , 12-15 , 19-22 , 24-27 , 25-28 ,26-1มี.ค.
ธันวำคม: 1-4 , 5-8 , 9-12 , 12-15 , 15-18
มกรำคม : 5-8 , 9-12 , 12-15 , 16-19 , 19-22 , 23-26 , 26-29 ,30-2ก.พ.
กุมภำพันธ์ : 4-7 , 5-8 , 6-9 , 9-12 , 13-16 , 18-21 , 20-23 , 23-26,
27-2มี.ค.
ธันวำคม: 13-16 , 14-17
มกรำคม : 10-13 , 11-14 , 17-20 ,18-21 , 24-27 , 25-28 , 31-3ก.พ.
กุมภำพันธ์ : 3-7 , 7-10 , 8-11 ,14-17 , 17-20 , 21-24 , 22-25 , 28-3มี.ค.
“เปิ ดโลกใหม่ ไปกับเรา”

เด็กไม่เสริม
เตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

12,100./คน

12,400./คน

12,700./คน
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ธันวำคม: 19-22
มกรำคม : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 4-7
ธันวำคม: 20-23 , 21-24
กุมภำพันธ์ : 1-4 , 2-5 ,

13,400./คน
13,700./คน

ธันวำคม: 22-25 , 23-26 , 24-27

14,100./คน

ธันวำคม: 8-11 , 25-28
กุมภำพันธ์ :15-18 , 16-19

14,700./คน

ธันวำคม: 6-9 , 26-29 , 31-3ม.ค.

16,700./คน

ธันวำคม: 7-10 , 27-30 , 30-2ม.ค.

19,700./คน

ธันวำคม: 29-1ม.ค.

21,700./คน

ธันวำคม: 28-31

22,700./คน

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 รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ 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 / ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิทธิหั์ วหน้าทัวร์ไม่บนิ ขึน้ ไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
(ขอสงวนสิทธิเอกสารเบิ
กประกัน หรือ ใบรับรองแพทย์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
์
ราคานี้ ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิน่ 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดืม่ ทีส่ งั ่
เพิม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 กก.)
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ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3) ใบสาคัญถิน่ ทีอ่ ยู่ 4) สาเนา
ทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผูเ้ ดินทางเตรียมเอกสารและดาเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านัน้
(สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว ผูเ้ ดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
ค่าอาหารทีล่ กู ค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลีย่ นแปลงจากทีโ่ ปรแกรมกาหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารทีท่ าง
ทัวร์จดั 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 ต่า 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 โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
สงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเทีย่ ว เท่านัน้
(หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ )
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทยและ
ต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจาก ความประมาท
ของตัวนักท่องเทีย่ 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 กากับ
เท่านัน้
หากท่านทีต่ อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋ว เพื่อ
ป้องกันปญั หาเทีย่ วบินล่าช้า เปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลีย่ นแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี
ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้ งตามทีโ่ ปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 100,000 วอน หรือเป็นเงินไทย
3,500 บาท

“เปิ ดโลกใหม่ ไปกับเรา”

“OPEN YOUR EYES WITH US”

GRAND TRAVEL
TAT. LICENSE: 11/08616

65 LARDPROW ROAD SOI.65 WANGTONGLANG BANGKOK 10310
TEL:0-2539-3681-2
FAX:0-2539-3682 HOTLINE 24 HOURS:087-717-9334
WEBSITE:WWW.GRANDTRAVELTHAILAND.COM
EMAIL:GRANDTRAVELTHAILAND@HOTMAI.COM , INFO@GRANDTRAVELTHAILAND.COM

ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึน้ อยู่กบั ห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมทีเ่ ข้าพัก ไม่สามารถ
CONFIRM ให้ได้
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเทีย่ วกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
ขอสงวนสิทธิการตั
์ ดห้องพักสาหรับผูท้ ไ่ี ม่เดินทาง ผูร้ ว่ มเดินทางไม่สามารถใช้หอ้ งพักได้
ขอสงวนสิทธิส์ าหรับลูกค้าทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ ว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด

กรุณาอ่านเงือ่ นไขการจองทัวร์ตามทีร่ ะบุในรายการข้างต้น
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้ าทีก่ ่อนทาการจอง

“เปิ ดโลกใหม่ ไปกับเรา”

“OPEN YOUR EYES WITH US”

