กำหนดกำรเดินทำง เดือนพฤษภำคม 2563

โปรแกรมเดินทาง
ชมต้นฮงกำชินำมู - พิพิธภัณฑ์ชำโอซุลลอค - น้ ำตกซอนจียอน - ภูเขำซองอัค - วัดซันบังซำ - ร้ำนน้ ำมันสน - ชม
ดอกไฮเดรนเยีย - หมู่บำ้ นวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ - ยอดเขำซองซำนอิลซุลบง - ชำยหำดวอลจองรี - ยงดูอมั ร็ อค
หรื อ โขดหินรู ปหัวมังกร - ร้ำนค้ำสมุนไพร - ร้ำนละลำยเงินวอน - ศูนย์เครื่ องสำอำง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดำวทำวน์
เมืองเชจู
วันแรกของการเดิ นทาง

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

22:00-23.30 น. คณะเดินทำงพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ บริ เวณชั้น 4 ชั้นผูโ้ ดยสำรขำออก เคำน์เตอร์สำยกำรบิน
EASTAR JET (BOEING 737-800) หน้ำเคำน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกล้ประตูทำงเข้ำหมำยเลข ……. โดยมีเจ้ำหน้ำทีจำกบริ ษทั
คอยให้กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวก ในเรื่ องของเอกสำรของท่ำน
ข้อแนะนำ ถ้ำต้องกำรนำของเหลวขึ้นเครื่ องใส่กระเป๋ ำถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณั ฑ์ และมีปริ มำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณั ฑ์ดงั กล่ำว ควรใส่ในถุงที่โปร่ งใสและสำมำรถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบ
เดียวเท่ำนั้น กำรนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจำกสัตว์ไม่วำ่ เนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญำต ให้นำเข้ำประเทศเพื่อป้ องกัน
โรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะต้องเสี ยค่ำปรับ

วันทีส่ องของการเดินทาง ชมต้ นฮงกาชิ นามู - พิพธิ ภัณฑ์ ชาโอซุ ลลอค - นา้ ตกซอนจียอน - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา
02.35-03.05 น. ออกเดินทำงสู่ประเทศเกำหลีใต้ โดยสำยกำรบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE552 นับเป็ นเป็ นสำยกำรบินน้องใหม่เที่ยวเกำหลี
่เพิ่งงสนำมบิ
เข้ำมำบิ
่อปี- โชว์พ.ศ.
เป็ คนสำยกำรบิ
ภำพใช้
เดินทีทำงถึ
นเจจูน- ในตลำดไทยเมื
อุทยำนแห่งชำติฮลั ลำซำน
กำยกรรม2554
- ภูเขำซองอั
- วัดซันบังซำ -นพิที
พิธ่มภัณีคฑ์ุณชำโอซุ
ลลอคเวลำ 6 ปี ในกำรเติบโต มีเที่ยวบินทั้งในประเทศเกำหลีและ
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเทีย่ วด้ วยกัน.com
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

ต่ำงประเทศ ใช้เครื่ องบินที่มีระบบเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม มีกำรพัฒนำด้ำนระยะทำงกำรบิน และประสิ ทธิภำพในกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงอย่ำงดี
เยีย่ ม

09.30-10.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติเชจู เป็ นท่ำอำกำศยำนที่ใหญ่เป็ นอันดับที่ 3 ของเกำหลีใต้ รองจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอิน
ชอน และท่ำอำกำศยำนกิมโป ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2511 ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร พำท่ำนเดินทำงสู่
เกำะเชจู ซึ่งได้รับกำร
ขึ้นทะเบียนมรดกโลก (กรุ ณำปรับเวลำของท่ำนให้เร็ วขึ้น 2 ชัว่ โมง เพื่อให้ตรงกับเวลำท้องถิ่นของประเทศเกำหลี
จำกนั้นพำทุกท่ำน ชมต้ นฮงกาชินามู (HONGGACHINAMU) ต้นฮงกำชินำมูเป็ นใบสี แดงสด เมื่อมองดู
แล้วดูสดใสแปลกตำ คนเกำหลีถือว่ำเป็ นต้นไม้สีแดงแห่ งควำมรัก ระหว่ำงสองข้ำงทำงเรี ยงรำยไปด้วย
ต้นฮงคำชินำมูอวดสี สันงดงำมช่วงเวลำที่ ใบจะเป็ นสี แดงคือเดื อนเมษำยน-พฤษภำคมจึ งเป็ นที่ นิยมของ
คู่รักเกำหลี มำเก็บภำพควำมประทับใจและเก็บไว้เป็ นควำมทรงจำ (กำรเปลี่ยนสี ของดอกไม้ข้ ึ นอยู่กับ
สภำพอำกำศ ณ วันเดินทำง)
พร้อมเสริ ฟด้วยเมนู จิ มดัก ไก่อบซี อิ๊ว เป็ นเมนู อำหำรเกำหลีพ้ืนเมืองดั้งเดิ ม จิ มดักจำนใหญ่น้ ี ประกอบไปด้วย ไก่ชิ้นโต วุน้ เส้นเกำหลีน้ ี มี
ลัก ษณะเป็ นเส้ น แบนใหญ่ ๆ ท ำจำกมัน ฝรั่ งท ำให้ เหนี ย วนุ่ ม เป็ นพิ เศษผัด คลุ ก เคล้ำกับ ซอสสู ต รเฉพำะ เสิ ร์ ฟ พร้ อ มข้ำวสวยร้ อ นๆ กำร
รับประทำนใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉบั ๆให้เป็ นชิ้นเล็กพอดีคำ รับรองต้องติดใจ
พำท่ำนเดินทำงสู่ พิพิธภัณฑ์ ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ได้รับของขวัญจำกธรรมชำติ ทำให้เป็ น
ที่ปลูกชำเขียวคุณภำพสู ง ที่ ส่งผลิตภัณฑ์ชำเขียวส่ งออกไปขำยทัว่ โลก เป็ นสถำนที่จดั แสดงประวัติและ
วัฒ นธรรมกำรชงชำ อัน หลำกหลำย รวมถึ งผลิ ต ภัณ ฑ์แปรรู ป จำกชำนำนำชนิ ด อำทิ เช่ น ชำเขี ย ว
คุณภำพเยี่ยมเหมำะสำหรับซื้อเป็ นของฝำก มีคุกกี้ชำเขียว ซุปชำเขียว แผ่นมำส์กหน้ำชำเขียว และแชมพู
เป็ นต้น ภำยในยังมีคำเฟ่ ที่จำหน่ำยชำเขียวทั้งร้อนและเย็น ไอศกรี ม ชำเขียว และโรลชำเขียวที่คุณไม่ควร
พลำด ภำยในยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึ่ งนักท่ องเที่ ยวจะได้สัมผัสกับภำพบรรยำกำศของไร่ ชำเขียวที่ ใหญ่ ที่สุดในเกำหลี ใต้ รวมทั้ง
ถ่ำยภำพที่ระลึกกับถ้วยชำ ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของไร่ ชำเขียวที่นี่
จำกนั้น น ำท่ ำนเดิ น ทำงสู่ น้าตกซอนจียอน น้ ำตกที่ ไหลลงจำกหน้ำผำหิ น นี้ ท่ ำนสำมำรถมองและ
จินตนำกำรเห็ นออกเป็ นรู ปต่ำงๆ ทำให้เกิ ดเสี ยงรำวกับฟ้ ำคะนอง สำยน้ ำตกไหลลงสู่ แอ่งน้ ำรวมกับ
แสงสะท้อนเปรี ยบได้กบั กำรรวมทั้งผืนฟ้ำและพื้นดินเข้ำด้วยกัน ด้วยควำมงดงำมนี้ ทำให้เป็ นสถำนที่
ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว
พำท่ำนเดินทำงสู่ ภูเขาซองอัค (SONG AK) เป็ นภูเขำไฟที่สวยงำมอีก1 ลูกบนเกำะเชจู สำมำรถชมวิว
ท้องทะเล ภูเขำไฟฮัลลำนซำนและเกำะแก่งกลำงทะเลมำกมำย มีชำยหำดหิ นริ มทะเล ชำยหำดที่นี่จะ
ไม่ได้เป็ นทรำยสี ขำวแต่ กลับ เป็ นหิ น สี ดำ น้ ำทะเลสี ดำแปลกตำ เป็ นจุ ดด ำน้ ำยอดนิ ยมของกลุ่ ม
แฮนยอ ตรงฐำนภู เ ขำ จะมี ช่ อ งที่ ทหำรญี่ ปุ่ น บั ง คั บ ให้ ค น เกำห ลี ขุ ด เจำะไว้ต้ ั งแต่ ส มั ย
สงครำมโลก เพื่อเอำไว้จอดเรื อแอบซ่อนไว้สำหรับทำลำยเรื อของอเมริ กำ โดยทำเป็ นเรื อติดระเบิ ด
แล้วพุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนี้ เปิ ดให้เข้ำชม แต่มีเหตุกำรณ์เคยดิ นถล่มลงมำเลยปิ ดไม่ให้เข้ำชมอีก
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเทีย่ วด้ วยกัน.com
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เลย และยังเคยเป็ นสถำนที่ถ่ำยทำเรื่ อง "แดจังกึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ ละครโทรทัศน์ยอดนิยมของ เกำหลีใต้
จำกนั้นพำท่ำนแวะนมัสกำรพระ ณ วัดซันบังซา วัดแห่ งนี้ ต้ งั อยูบ่ นเขำซันบังหันหน้ำออกสู่ ทะเล
ระหว่ำงทำงขึ้นท่ำนจะได้ยินเสี ยงพระสวดมนต์ ภำยในวัดจะประดิษฐำนพระพุทธรู ปองค์ใหญ่ซ่ ึ ง
เป็ นพระประธำนที่มีควำมศักดิ์สิทธิ์และเป็ นที่เลื่อมใสของชำวบ้ำนบนเกำะเชจู และชำวเกำหลีใต้ที่
นับ ถื อ ศำสนำพุ ท ธ และรู ป ปั้ นเจ้ำแม่ ก วนอิ ม ซึ่ งหั น หน้ำออกสู่ ท ะเล นอกจำกนั้น ยังมี รูป ปั้ น
พระสังกัจจำยน์ ซึ่งหำกได้ลูบพุงก็จะร่ ำรวยเงินทอง ท่ำนจะได้พบกับวิธีกำรทำบุญของชำวเกำหลี
ใต้ที่แตกต่ำงกับวัฒนธรรมไทย โดยนิ ยมถวำยข้ำวสำรเพื่อเป็ นอำหำรสำหรับพระสงฆ์แสดงถึ ง
ควำมอุดมสมบูรณ์ ถวำยเที ยนเพื่อเป็ นแสงสว่ำงแห่ งชีวิต นอกจำกนั้นที่วดั แห่ งนี้ ท่ำนยังจะได้ชื่น
ชมกับวิวทะเลที่สวยงำมของแหลมมังกรที่ยนื่ ออกสู่มหำสมุทร
พร้ อ มเสริ ฟ ด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล เป็ นอำหำรที่ เป็ นที่ นิ ยมของชำวเกำหลี โดยกำรน ำหมูส ำมชั้น ไปย่ำงงบนแผ่น โลหะที่ ถู กเผำจนร้ อ น
ซัมกย็อบซัลจะเสิ ร์ฟพร้อมกับเครื่ องเคียงต่ำงๆ ได้แก่ กิมจิ พริ กเขียว กระเทียมหั่นบำงๆ พริ กไทยป่ น เกลือ และน้ ำมันงำ ถึงแม้วำ่ ซัมกยอบซัล
จะมีกำรเตรี ยมกำรที่สุดแสนจะธรรมดำ คือไม่ได้มีกำรหมักหรื อมีส่วนผสมที่หลำกหลำย แต่วำ่ ถ้ำพูดถึงรสชำติแล้ว นับว่ำพลำดไม่ได้เลย
จำกนั้นพำทุกท่ำนเเข้ำพักที่ Sea & Hotel หรื อเทียบเท่ำ

วันทีส่ ามของการเดินทาง ร้านน้ามันสน - ชมดอกไฮเดรนเยีย - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิ โกจิ ยอดเขา ซองซาน อิ ลจุลบง - ชายหาดวอลจองรี
รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลีประกอบไปด้วยข้ำวสวย ข้ำวต้ม ซุป ผักปรุ งรสต่ำงๆ กิมจิ (ผักดองเกำหลี) ไส้กรอก
และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอำหำรเช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมื้ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่จำนวนจำน (ใส่กบั ข้ำว) ที่นอ้ ยกว่ำเท่ำนั้น แต่ใน
ปั จจุบนั ผูค้ นหันมำรับประทำนอำหำรสไตล์ตะวันตกกันมำกขึ้น
พำท่ำนเดินทำงสู่ ร้ านนา้ มันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชำติ ผ่ำนผลงำนกำรวิจยั มำกมำยจำก
มหำวิทยำลัยแห่ งชำติโซล ประเทศเกำหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ ำตำลในกระแสเลือด
ป้ องกันกำรเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสำมำรถล้ำงสำรพิษในร่ ำงกำย เพื่อเพิ่มภูมิตำ้ นทำนและ
ทำให้อำยุยืนแบบชำวเกำหลี ซึ่ งกำลังเป็ นสิ่ งที่ได้รับควำมนิ ยมจำกคนในประเทศเกำหลีเป็ นอย่ำง
มำก
พำทุกท่ำนเดินทำงชม ดอกไฮเดรนเยีย (HYDRANGEA FLOWER) ควำมหมำยของดอกไฮเดรน
เยีย บ้ำงก็ ว่ำหมำยถึ ง “ดอกไม้เย็น ชำ” เพรำะสำมำรถทนกับ อำกำศหนำวได้เป็ นอย่ำงดี แต่อี ก
ควำมหมำยหนึ่ งก็คือ “แทนคำขอบคุณ ” หรื อ ขอบคุณที่ เข้ำใจ และคอยอยูเ่ คียงข้ำงกันมำตลอด
ดอกไฮเดรนเยียบนเกำะเชจูส่วนมำกดอกเป็ นสี ฟ้ำ ม่วงอมชมพู กลิ่นอำยควำมหอมอ่อนๆ แบบ
ธรรมชำติของดอกไฮเดรนเยียจะช่วยทำให้บรรยำกำศอบอวนไปด้วยควำสุ ข ควำมเพลิดเพลิน มี
ชิ วิต ชี ว ำและไม่ ค วรพลำดถ่ ำยรู ป เก็ บ ควำมประทับ ใจ (ดอกไฮเดรนเยีย จะบำนสวยในช่ วงเดื อ น
พฤษภำคม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภำพอำกำศ ณ วันเดินทำง)
พร้อมเสริ ฟด้วยเมนู DWAEJIBULBAEK + OMLET
จำกนั้นพำท่ำนเยีย่ มชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บำ้ นแห่ ง
นี้ไม่ใช่เป็ นแค่หมู่บำ้ นนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยงั เป็ นหมู่บำ้ นโบรำณอำยุมำกกว่ำ 300 ปี ที่ยงั มีชำวบ้ำน
อำศัยอยูจ่ ริ ง เอกลักษณ์ของกำรสร้ำงบ้ำนที่นี่คือจะใช้ดินเหนี ยว ผสมกับมูลม้ำ เป็ นตัวยึดก้อนหิ นและ
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ก้อนอิฐเข้ำด้วยกันเป็ นโครงสร้ำงของตัวบ้ำน ถ้ำท่ำนเคยมำเที่ยวเกำหลีใต้แล้วเคยเห็นไหต่ำงๆที่อยูต่ ำมบ้ำนก็จะเดำได้วำ่ เป็ นไหสำหรับทำ "กิม
จิ" หรื อผักดองของเกำหลี แต่สำหรับที่เกำะนี้น้ นั ไหที่วำงเรี ยงรำยกันอยูต่ ำมบ้ำนเรื อนที่นี่จะเป็ นไหสำหรับหมัก "โอมีจำ" หรื อ แบล็ครำสเบอร์
รี่ ที่จะมีเฉพำะบนเกำะแห่งนี้ โดยชำวบ้ำนจะนำผลเบอร์รี่ป่ำมำใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ ำผึ้ง และหมักไว้สำมปี ก่อนที่จะนำมำรับประทำนได้
รสชำติหวำนอมเปรี้ ยว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้ในกำรรักษำคนป่ วย ปั จจุบนั นี้ กลำยเป็ นสิ นค้ำที่ผมู ้ ำเยี่ยมเยือนมักจะซื้ อกลับไปรับประทำน
และซื้อเพื่อเป็ นของฝำก
บริ กำรท่ำนด้วย "แทจี พลูแบ็ก" เป็ นกำรนำเนื้ อหมูหมักกับเครื่ องปรุ งรสสู ตรพิเศษ ก่อนนำไปผัดคลุกเคล้ำพร้อมน้ ำซุ ป นักท่ องเที่ ยวนิ ยม
รับประทำนเพรำะมีรสชำติออกหวำนและเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกรับประทำนกับ ผักสด กิมจิ เครื่ องเคียงต่ำง และข้ำวสวยร้อนๆ เป็ นอำหำรพิเศษที่
ขอแนะนำ
จำกนั้ นพำท่ ำ นชม ซอฟจิ โกจิ (SEOBJIGOJI) เป็ นทุ่ ง หญ้ำ กว้ำ งติ ด ทะเล สำมำรถ
เพลิดเพลินไปกับควำมงำมของโขดหิ นรู ปร่ ำงแปลกๆ รวมทั้งโบสถ์คำทอลิก ภำพควำม
งดงำมจึงเป็ นสถำนที่ดึงดูดยอดนิ ยมกำรถ่ำยทำละครซี รี่ส์เกำหลี เรื่ อง F4 เกำหลี (BOYS
OVER FLOWERS) และ IRIS (2010)
จำกนั้นนำท่ ำนชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็ นภูเขำ
ไฟที่ ดบั แล้ว ปำกปล่องภูเขำไฟที่ มีลกั ษณะเหมือนมงกุฎ เป็ นสถำนที่ โด่งดังที่ ผูค้ นมำขอพรและชมพระอำทิ ตย์ข้ ึน เป็ นหนึ่ งใน 10 สถำนที่
สวยงำมในเกำะเชจู และในจุดนี้ เรำยังสำมำรถดื่มด่ ำกับท้องฟ้ำและน้ ำ
ทะเลสี ครำม ทิวทัศน์ที่สวยงำมโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็ นสถำนที่ที่
นักท่องเที่ ยวจำกทั่วทุกมุมโลกอยำกมำสัมผัส จึ งถูกยกย่องให้เป็ น 1
ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ใหม่ทำงธรรมชำติของโลก ท่ำนสำมำรถเดินขึ้นไป
ยังปำกปล่องภูเขำไฟที่ ดบั แล้ว ระหว่ำงทำงท่ำนสำมำรถหยุดแวะพัก
ชมวิวและถ่ ำยรู ป จำกมุ ม สู ง แต่ ล ะจุ ดชมวิวที่ ท่ ำนแวะพัก สำมำรถ
สัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยำกำศที่แตกต่ำงกัน เมื่อขึ้นไปถึงด้ำนบนสุด
ของปำกปล่ อ งภู เขำไฟท่ ำ นจะได้ สั ม ผัส กับ อำกำศบริ สุ ท ธิ์ และ
ทัศนียภำพที่สวยงำมอย่ำงแน่นอน
จำกนั้น พำทุ ก ท่ ำนเดิ น ทำงสู่ ชายหาด วอลจองรี (Woljeongri Beach) เป็ น 1 ใน 5 ชำดหำดที่ มี
ชื่ อ เสี ย งบนเกำะเชจู หำดทรำยสี ท องกับ น้ ำทะเลสี ฟ้ ำใสที่ ส ะท้อ นแสงอำทิ ต ย์ให้ เห็ น ประกำย
ระยิบระยับนั้นดูกลมกลืนกันอย่ำงสวยงำม เป็ นชำยหำดที่ผูค้ นเดินทำงมำเที่ยวพักผ่อนในช่วงฤดู
ร้อน บริ เวณรอบชำยหำดมีร้ำนกำแฟ คำเฟ่ ร้ำนอำหำร น่ำรักกับบรรยำกำศผ่อนคลำย สบำยๆ ให้ทุก
ท่ำนได้มำสัมผัส
พร้อมเสริ ฟทุกท่ำนด้วยเมนู ซี ฟู๊ดนึ่ ง เมนู ปิ้งย่ำงประกอบไปด้วยหอย และ กุง้ เกำะเชจูข้ ึนชื่อด้วย
อำหำรทะเลสดๆ อยำกให้ทุกท่ ำนได้ลิ้มควำมหอม หวำนของหอย เมนู เสริ ฟพร้ อมข้ำวสวยและ
เครื่ องเคียงต่ำงๆ
จำกนั้นพำทุกท่ำนเเข้ำพักที่ Sea & Hotel หรื อเทียบเท่ำ
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วันทีส่ ี่ของการเดินทาง ยงดูอมั ร็อค หรื อ โขดหินรู ปหัวมังกร - ร้ านค้ าสมุนไพร - ร้ านละลายเงินวอน - ศู นย์ เครื่ องสาอาง ศู นย์ โสม -ดิวตีฟ้ รี - ดาวทาวน์ เมืองเชจู
รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลีประกอบไปด้วยข้ำวสวย ข้ำวต้ม ซุป ผักปรุ งรสต่ำงๆ กิมจิ (ผักดองเกำหลี) ไส้กรอก
และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอำหำรเช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมื้ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่จำนวนจำน (ใส่กบั ข้ำว) ที่นอ้ ยกว่ำเท่ำนั้น แต่ใน
ปั จจุบนั ผูค้ นหันมำรับประทำนอำหำรสไตล์ตะวันตกกันมำกขึ้น
พำทุกท่ำนชม ยงดูอมั ร็อค หรื อ โขดหินมังกร ที่มีลกั ษณะคล้ำยกับหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ห์ทำง
ธรรมชำติของเกำะเชจู ซึ่ งถือกันว่ำถ้ำหำกใครไม่ได้มำเยือน ยงดูอมั ร็ อค เพื่อมำดูโขดหิ นมังกร ถือว่ำยัง
มำไม่ถึงเกำะเชจู โขดหิ นมังกรแห่งนี้เกิดขึ้นจำกกำรกัดกร่ อนของคลื่นลมทะเล ทำให้มีรูปทรงลักษณะ
เหมือนหัวมังกร กำลังอ้ำปำกส่ งเสี ยงร้องคำรำมและพยำยำมที่จะผุดขึ้นจำกท้องทะเล เพื่อขึ้นสู่ ทอ้ งฟ้ำ
เป็ นประติมำกรรมที่ธรรมชำติได้สร้ำงสรรค์มำ สถำนที่แห่ งนี้ เป็ นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเกำหลีเป็ น
อย่ำงมำก
จำกนั้นนำท่ำนชม ร้ านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่ำสุ ดของเกำหลี โดยมีกำรจดลิขสิ ทธิ์ เรี ยบร้อยแล้ว
เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนำมู) ทำงกำรแพทย์เรี ยกว่ำ ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ ยว ดีสำหรับบุคคลที่
นิ ยมดื่มเหล้ำ ชำ กำแฟ น้ ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในกำรล้ำงสำรพิษที่ ตกค้ำงหรื อไขมันที่ สะสม
อยูภ่ ำยในผนังของตับ หรื อไต ช่วยให้ตบั หรื อไตของท่ำนแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภำพร่ ำงกำยของ
ท่ำนเอง
จำกนั้นพำท่ ำนเดิ นทำงสู่ ร้ านละลายเงินวอนหรื อ Supermarket ที่ นี่มีขนม พื้นเมื องเกำหลี หลำกชนิ ด
อำทิ เช่น ขนมข้ำวพอง ช็อคโกแล็ตส้ม กิ มจิ ส้มอบแห้ง มำม่ำ วุน้ เส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรื อน
เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ ขำ้ ว กระทะ ลูกบอลซักผ้ำ เครื่ องสำอำงค์ช้ นั นำ Etude , Skinfood และของฝำกของที่
ระลึกมีให้ท่ำนได้เลือกซื้อมำกมำย พร้อมทั้งมีบริ กำรบรรจุกล่องตำมเงื่อนไขของร้ำน

จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงสู่ ศู นย์ รวมเครื่ องสาอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชสำอำงค์ที่หมอศัลยกรรม
เกำหลีร่วมออกแบบมำกมำย เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุ งผิวหน้ำ เครื องสำอำงค์ หลำกหลำยแบรนด์ และอื่นๆ
อีกมำกมำย อำทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจำกนี้ ยงั มีครี มที่โด่งดัง อำทิเช่น ครี มเมือกหอย
ทำก , เซรั่มพิษงู , ครี มโบท็อก , Aloevera Gel . ครี มน้ ำแตก , BB Cream , etc
พร้อมเสริ ฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ ี คือหมูหมักชิ้นบำง ๆ ผักต่ำง ๆ เช่น กะหล่ำปลี ฟักทองอ่อน ถัว่ งอก แครอท เห็ดและวุน้ เส้น
มำต้มรวมกัน โดยสำมำรถทำนได้ท้ งั แบบแห้งและน้ ำ เครื่ องเคียงต่ำง ๆ คือ ถัว่ งอกดอง วุน้ เส้นปรุ งรสสำหร่ ำย กิ มจิ เสริ ฟพร้อมกับข้ำวสวย
ร้อนๆ ท่ำนจะอิ่มอร่ อยกับเมนูอำหำรนี้อย่ำงแน่นอน

จำกนั้นนำท่ำนสู่ ศู นย์ โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่ งนี้ รัฐบำลรับรองคุณภำพว่ำผลิตจำกโสมที่
อำยุ 6 ปี ซึ่ งถือว่ำเป็ นโสมที่ มีคุณภำพดีที่สุด ภำยในจะมีเจ้ำหน้ำที่ ให้ควำมรู ้เกี่ ยวกับโสมพร้อมอธิ บำย
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คุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกโสม ให้ท่ำนได้เลือกซื้ อโสมที่มีคุณภำพดีที่สุดและรำคำถูก กลับไปบำรุ งร่ ำงกำยหรื อฝำกญำติผใู ้ หญ่ที่ท่ำน
รักและนับถือ
จำกนั้นนำท่ำนช้อปปิ้ งสิ นค้ำปลอดภำษีที่ ดิวตีฟ้ รี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้ำปลอดภำษีช้ นั นำให้ท่ำนเลือกซื้ อมำกมำยกว่ำ 500 ชนิ ด อำทิ
เช่น น้ ำหอม เสื้ อผ้ำ เครื่ องสำอำง กระเป๋ ำ นำฬิกำ เครื่ องประดับ หลำกหลำย แบรนด์ดงั อำทิ เช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM
,Rolex ฯลฯ
จำกนั้น พำท่ ำนเดิ น ทำงสู่ ดาวทาวน์ เมื องเชจู แหล่ งช้อปปิ้ งสิ น ค้ำท้อ งถิ่ น ชื่ อดัง บนเกำะเชจู อำทิ เสื้ อผ้ำ
รองเท้ำ กระเป๋ ำ เครื่ องสำอำงค์ เครื่ องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบกำรณ์ชอ้ ป
ปิ้ งที่เร้ำใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมำไว้บนเกำะ ในสไตล์บรรยำกำศทะเลใต้
21:30 น. เหิ นฟ้ำกลับสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE55
01.05 น. เดินทำงถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ
**กรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรื อเข้ำประเทศที่ระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริ ษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริ กำรไม่วำ่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ***
ในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั ต่ำงๆ เช่น กรณี กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน กำรจรำจรติดขัด หรื อสิ่ งของสูญหำย
ตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นอยูเ่ หนือกำรควบคุมของบริ ษทั และเจ้ำหน้ำที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสี ยเวลำในกำรท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม
ผูเ้ ดินทำงไม่สำมำรถเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำย ว่ำด้วยกรณี ใดๆทั้งสิ้น ค่ำเสี ยเวลำ ค่ำเสี ยโอกำส และค่ำใช้จ่ำยที่ลูกค้ำและบริ ษทั จ่ำยไปแล้ว
***เนื่ องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครัง้ จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิ น เรื่องผูแ้ อบแฝงมาเป็ น
นักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิ ดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม HOT PROMOTION JEJU ทาง
แลนด์เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ เป็ นจานวนเงิ น (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็ น
นักท่องเที่ยวจริ งๆ เดิ นทางท่องเที่ ยวพร้อมกรุป๊ และกลับพร้อมกรุป๊ ตามโปรแกรมที่ กาหนด สามารถขอรับเงิ นประกันนี้ คืนเต็มจานวน ดังนัน้ จึงใคร่ขอ
ความร่วมมือจากลูกค้าปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นประกันกรณี ลกู ค้าไม่ผา่ นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ ที่
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้ าที่ ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดิ นทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึน้ ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย

ลูกค้าจะต้องเป็ น

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

อัตราค่ าบริการ
พีเรียตเดินทาง

เด็กไม่ เสริม
เตียง

ผู้ใหญ่

พฤษภำคม : 24-27 , 25-28 , 26-29 , 31-3

11,000

พฤษภำคม : 10-13 , 11-14 , 12-15 ,17-20 , 18-21 , 23-26 , 27-30 , 30-2 มิ.ย.

11,300

พฤษภำคม : 9-12 , 13-16 , 16-19 , 19-22 , 20-23 , 21-24 , 22-25 , 28-31 , 29-1 มิ.ย.

11,600
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พฤษภำคม : 6-9 , 7-10 , 8-11 , 14-17 , 15-18

11,900

พฤษภำคม : 2-5 , 3-6 , 4-7 , 5-8

12,200

พฤษภำคม : 1-4

12,500

เงื่อนไขการให้ บริการกรณีสารองทีน่ ั่ง
1. รำคำโปรโมชัน่ ชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice
รำคำปกติชำระเงินมัดจำ*** ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วันหลังได้รับ invoice
2. ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทำง 30 วัน ในกรณี ที่ไม่ชำระยอดเงินส่วนที่เหลือตำมเวลำที่กำหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่ำน
ถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไม่วำ่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่ำท่ำนสละสิ ทธิ์ในกำรเดินทำงกับทำงบริ ษทั
ราคานีร้ วม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบิน ตำมที่ระบุในรำยกำร ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งที่มี
ค่ำอำหำรทุกมื้อ ตำมที่ระบุในรำยกำร / ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำร
ค่ำที่พกั ระดับมำตรฐำน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่ำน)
ค่ำรถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตำมรำยกำร / ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระท่ำนละ 20 กก. /1ชิ้น
ค่ำหัวหน้ำทัวร์ผชู ้ ำนำญเส้นทำง นำท่ำนท่องเที่ยวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ
(ขอสงวนสิ ทธิ์หวั หน้ำทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ ปทัวร์)
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) (เอกสำรขอเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น)

-

ราคานีไ้ ม่ รวม
ค่ำธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น 800 บำท หรื อ 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริ ป
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำทำหนังสื อเดินทำง, ค่ำโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่ำซักรี ด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึงค่ำอำหำร และ เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่
นอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนต้องกำรสัง่ เพิ่ม กรุ ณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์แล้วจ่ำยเพิ่มเองต่ำงหำก)
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (ใบกรณี ออกใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)
ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระ ที่หนักเกินสำยกำรบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
ค่ำวีซ่ำสำหรับพำสปอร์ต ต่ำงด้ำว กรุ ณำเตรี ยมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่ำงด้ำว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนำ
ทะเบียนบ้ำน(ถ้ำมี) 5) สมุดบัญชีเงินฝำก(ถ้ำมี) 6) รู ปถ่ำยสี 2 นิ้ว 2 รู ป ผูเ้ ดินทำงเตรี ยมเอกสำรและดำเนินกำรยืน่ วีซ่ำด้วยตนเองเท่ำนั้น
(สำหรับหนังสื อเดินทำงต่ำงด้ำว เจ้ำของหนังสื อเดินทำงต้องทำเรื่ องแจ้งเข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่ำ)
ค่ำอำหำรที่ลูกค้ำรับประทำนทำนนอกเหนือหรื อเปลี่ยนแปลงจำกที่โปรแกรมกำหนด หำกลูกค้ำไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรที่ทำง
ทัวร์จดั ให้ กรุ ณำเตรี ยมอำหำรสำเร็ จรู ปส่วนตัวสำรองมำด้วย
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึ้นไป ยึดมัดจำ
- ยกเลิกกำรเดินทำงไม่ถึง 30 วัน ยึดเงินค่ำทัวร์ท้ งั หมด
(รำคำโปรโมชัน่ ไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรื อเปลี่ยนแปลงวันเดินทำงและผูเ้ ดินทำงได้ในทุกกรณี )
** ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรื อเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทำงได้***
กรุ๊ ปที่เดินทำงต้องกำรันตีมดั จำกับสำยกำรบิน หรื อผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรื อต่ำงประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำ หรื อ ค่ำทัวร์ท้ งั หมด
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หมายเหตุ
จำนวนผูเ้ ดินทำง ขั้นต่ำ ผูใ้ หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้ หญ่) ขึ้นไป โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วันก่อนกำรเดินทำง
รำคำนี้เป็ นรำคำสำหรับนักท่องเที่ยวชำวไทยหรื อผูถ้ ือหนังสื อเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นักท่องเที่ยวต่ำงประเทศชำระเพิ่มท่ำนละ 3,000
บำท)
- เที่ยวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทำงเป็ นสำคัญ
สงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
หนังสื อเดินทำง ต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพำะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทำงเพื่อท่องเที่ยว เท่ำนั้น (หำก
หนังสื อเดินทำงเหลือน้อยกว่ำ 6 เดือนทำให้ไม่สำมำรถเดินทำงได้ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น)
ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกเกิดกรณี ควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อจลำจล ภัย
ธรรมชำติ หรื อกรณี ที่ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรื อออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรื อเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทั้งจำกไทยและ
ต่ำงประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกท่ำนใช้บริ กำรของทำงบริ ษทั ฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงมื้อ
เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริ ษทั ฯได้ชำระค่ำใช้จ่ำยให้ตวั แทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดินทำงแล้ว
ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดสิ่ งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจำก ควำมประมำทของ
ตัวนักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ รำคำพิเศษ กรณี ที่ท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถนำมำเลื่อนวันหรื อคืนเงิน
กำรติดต่อใดๆกับทำงบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมำย ฯลฯ ต้องทำในวันทำกำรของบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 09.00
น. - 18.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบำลประกำศในปี นั้นๆ ถือว่ำเป็ นวันหยุดทำกำรของบริ ษทั
มัคคุเทศก์ พนักงำน ไม่มอี ำนำจในกำรให้คำสัญญำใดๆ แทนบริ ษทั ทั้งสิ้น เว้นแต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ ีอำนำจขอบริ ษทั กำกับ
เท่ำนั้น
หำกท่ำนที่ตอ้ งกำรออกตัว๋ ภำยในประเทศ อำทิเช่นเครื่ องบิน รถไฟ กรุ ณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกครั้งก่อนทำกำรออกตัว๋ เพื่อป้ องกัน
ปั ญหำเที่ยวบินล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน กำรยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทำงกรณี เกิดกำรผิดพลำดจำกสำยกำรบิน โดยไม่ได้แจ้ง
ให้ทรำบล่วงหน้ำซึ่งอยูเ่ หนือกำรควบคุมของทำงบริ ษทั ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบและคืนค่ำใช้จ่ำยให้ในทุกกรณี
ถ้ำลูกค้ำไม่เข้ำร้ำนค้ำช้อปปิ้ งตำมที่โปรแกรมกำหนด ทำงแลนด์ปรับเงินค่ำเข้ำร้ำนช็อปร้ำนละ 100,000 วอน หรื อเป็ นเงินไทย3,500
บำท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึ้นอยูก่ บั ห้องว่ำง ณ วันเข้ำพัก และโรงแรมที่เข้ำพัก ไม่สำมำรถ
CONFIRM ให้ได้
ถ้ำลูกค้ำมีควำมประสงค์ขอแยกตัวจำกทัวร์หรื อกำรท่องเที่ยวกับคณะ ทำงแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บำท/ท่ำน
ขอสงวนสิ ทธิ์กำรตัดห้องพักสำหรับผูท้ ี่ไม่เดินทำง ผูร้ ่ วมเดินทำงไม่สำมำรถใช้หอ้ งพักได้
ขอสงวนสิ ทธิ์สำหรับลูกค้ำที่เดินทำงท่องเที่ยว และไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่ำนั้น
เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไข ข้ อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด้
ระบุไว้ แล้ วทั้งหมด

กรุณาอ่ านเงื่อนไขการจองทัวร์ ตามที่ระบุในรายการข้ างต้ น
หากมีข้อสงสั ยกรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ก่อนทาการจอง
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเทีย่ วด้ วยกัน.com
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

