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BIG BANG SUPER SAVE
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X
พิเศษ!!พร้ อมอิ่มอร่ อยกับวาไรตี้บุฟเฟ่ ต์ บาร์ บีคิว
พิเศษ!!ชม THE DRAWING SHOW OR DRUM CAT SHOW สุ ดประทับใจ









เยือนหมู่บ้านสี ลู กกวาด โพรวองซ์ (La Provence) / ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าแบนด์ ดังที่ Paju Premium Outlet
สู่ ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของเกาะนามิ / ไหว้ พระเพือ่ เป็ นสิ ริมงคลทีว่ ัดวาวูจองซา
เรียนทา กิมจิ พร้ อมใส่ ชุดประจาชาติเกาหลี “ฮันบก” ฟรี
สนุกเต็มทีก่ ับ เครื่องเล่ น แบบ FREE PASS เล่ นได้ ไม่ จากัด ทีส่ วนสนุก Ever Land
พิชิต โซลทาวเวอร์ (ไม่ รวมขึ้นลิ ฟท์ )
ชมภาพ 3 มิติ เหมือนจริง TRICK EYE MUSEUM พร้ อมแอ็คชั่นท่าทางต่ างๆ
COSMETIC SHOP / ศูนย์ โสมรัฐบาล / ศูนย์ สมุนไพรฮ๊ อกเกตนามู / RED PINE

พร้ อมช้ อปปิ ้ งอิ นเทรนด์ แฟชั่ นเกาหลี ล่ าสุ ดที่ทงแดมุน เมียงดง
กาหนดการเดินทาง

16-20 เมษายน 2558

ราคาท่านละ 10,900 บาท

วันแรก กรุ งเทพ (สนามบินดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
22.00

คณะพร้อมกันทีจ่ ุดนัดหมาย สนามบินดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์ เ ตอร์สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
โดยมีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ รอต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่ส อง หมู่บ้านโพรวองซ์ (La Provence) – Paju Outlet – เกาะนามิ – วัดวาวูจองซา
01.15 บินลัดฟ้ าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) เทีย่ วบินที่ XJ 700 บริ การอาหารและเครื่ องดืม่ บนเครื่ อง
09.25 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ: เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง (กรุ ณาปรั บนาฬิ กาของท่ านเป็ น
เวลาท้ อ งถิ่น เพื่อ ความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเกาหลี
นาท่านเดินทางสู่เ มือง หมู่บ้านโพรวองซ์ (La Provence) ตัง้ อยู่ในเมืองพาจู จังหวัดคังวอน เมืองเล็กๆทีอ่ ยู่ใกล้กรุง โซล สัมผัส
บรรยากาศหมู่บ ้านสไตล์ ฝรัง่ เศสสีสนั บ้านเรือนทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝรัง่ เศสหมู่บ ้านทีเ่ ต็มไปด้วยบ้านเรือนน่ ารัก
หน้า 1 | ทัวร์ เกาหลี-ญีป่ นุ่ ราคาถู กสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล์tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหล ี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่

21/00618

ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) LINE ไลน์ offynapat หรือ tourtook

ระบายด้วยสีลูกกวาดหวาน ๆ ให้สีสนั สดใสทีท่ าให้รสู ้ ึกเหมือนกับอยู่ในประเทศฝรัง่ เศสจริง ๆ อิส ระท่าน
เลือกซือ้ สินค้าพื้นเมือง จากนั้นนาท่านช๊อปปิ้ ง ที่ Paju Premium Outlet เป็ น Outlet Mall แห่ งใหม่และใหญ่ทสี่ ุดในเกาหลีใต้ ซึ่งมี
ร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้า และมีสินค้า Brand ดังมากมายหลายยี่ห้อ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada
โดยสินค้าจะมีการจัดลดราคา 30-80% อีกด้วย
กลางวัน รั บประทานอาหารกลางวัน
นาท่าเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จังหวัด คังวอน ลงเรือเฟอร์รีขา้ มไปยังเกาะ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ให้ทา่ นได้ดื่มด่ากับ
ธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ ซึ่งถือเป็ นช่วงเวลาที่ดีที่สุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก ภาพแห่ งสีสนั ความงดงามของใบไม้
ให้ทา่ นได้ยอ้ นรอยละครรักแนว DRAMA ซีรีย์เ กาหลีทโี่ ด่งดังไปทัว่ เอเชีย WINTER LOVE SONG หรือ เพลงรั กในสายลมหนาว
พร้อมเก็บภาพความประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราแสดงนา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปั้นที่สร้างขึ้นเพื่อไว้เก็บเป็ นภาพ
ความประทับใจ กับฉากและเนื้ อเรื่องทีเ่ รียกเสียงสะอื้นและน้ าตาของผู ้ชมนอกจออย่างท่วมท้น นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรมอื่นๆให้ทา่ นได้
ปั่นจักรยานชมวิวเหมือนในละครหรือชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ นาท่านไหว้พระ ณ วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) ซึ่ง
ตัง้ อยู่ในเมืองยงอิน จังหวัดเคียงคีโด วัดนี้ สร้างขึ้นในปี 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณ าของ
พระพุทธเจ้าในการรวมประเทศภายในมีรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิ กชนทัวโลกมากกว่
า 3,000 ชิน้ โดยหนึ่ งในรูปสลักทีม่ ีชื่อเสียง
่
มากทีส่ ุ ด คือ พระเศียรของพระพุทธเจ้ามีความสูง 8 เมตรตัง้ อยู่ทหี่ น้าประตูทางเข้าวัดและได้รบั การบันทึกลงกินเนสบุค๊ ให้เ ป็ นรูปสลัก
ทีท่ าจากไม้ทมี่ ีขนาดใหญ่ทสี่ ุดในโลก นอกจากนั้นภายในวัดยังมีพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ทสี่ ร้างจากไม้สนจี นทีน่ ามาจากอินเดีย
ค่า
รั บประทานอาหารค่า
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทพี่ กั AMORE&SYMPHONEY HOTEL หรื อ YOUNGCHON HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ส าม กิมจิแลนด์ – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์ ) - ช้ อปปิ้ งทงแดมุน
เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรม
นาเดินทางสู่ กิมจิแลนด์ เล่ากันว่ากิมจิ เ กิดขึ้นสมัยโชชอนโดยชาวบ้านจะเก็บผักสดหมักไว้ในไหเพื่อไว้กินได้ในทุกฤดูกาล ชาวเกาหลี
จะนากิมจิ ใส่ลงในอาหารแทบทุกชนิ ด ตัง้ แต่ ข้า วสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จนกระทัง้ พิซซ่า และเบอร์เ กอร์ ”กิมจิ ” จึ งถือเป็ นอาหาร
ประจาชาติของคนเกาหลี ทีไ่ ม่วา่ มื้อไหนจะต้องมีกมิ จิ เ ป็ นเครื่องเคียงประจาโต๊ะอาหารในทุกมื้อ คนเกาหลีในสมัยก่อนนิ ยมทากิมจิ ไว้
กินเองทีบ่ ้าน ซึ่งกิมจิ น้ นั มีมากกว่า 100 ชนิ ด ดังนั้นสูตรต้นตาหรับของแต่ละบ้านจึ งไม่เ หมือนกัน ให้ทา่ นได้เรียนรูส้ ่วนผสมของการทา
กิมจิ และได้ฝึกลองทาด้วยฝี มือของตัวเอง พร้อมนาทุกท่านได้ใส่ชดุ ประจาชาติเ กาหลี “ฮั นบก” และถ่ายรูปภาพความประทับใจ
กลางวัน รั บประทานอาหารกลางวัน
เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุ กกลางแจ้งทีใ่ หญ่ทสี่ ุดของประเทศซึ่งตัง้ อยู่ทา่ มกลางหุ บเขา พบกับ “FESTIVALWORLD”
การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุ กสุดมันกับบัตรFREE PASS ทีท่ า่ นสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทกุ ชนิ ดไม่จากัดจานวน
ครั้ง พบกับเครื่องเล่นใหม่ทที่ กุ ท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซึ่งเต็มสะพรั่งกลางลาน
โดยถู กจัดไว้ เป็ น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุ นายน:สวนดอกกุหลาบ / สิ งหาคมกันยายน:สวนดอกลิลลี่ / ตุล าคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนี้ ยังสามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี พบกับ
ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหว่างพ่อสิงโตและแม่เ สือ นับเป็ นแฝดผสมเสือ-สิงโตคูแ่ รกในโลกนอกจากนั้นให้ทา่ นได้ตนื่ ตาในสวนสัตว์
ซาฟารี ชมความน่ ารักของสัตว์ตา่ งๆ และได้เ พลิดเพลินกับการให้อาหารหมีทที่ กุ ท่านไม่ควรพลาด จากนั้นนาท่านย้อนรอยละครซีรีย์
เกาหลีดงั MY NAME IS KIM SAM SOON และ BOY OVER FLOWER ที่ “นัมซาน” ภูเ ขาแห่ งเดียวทีต่ ง้ ั อยู่ใจกลางกรุงโซล บน
ยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองทีส่ ูงทีส่ ุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล นาท่านสู่
NAMSAN VIEW POINT ให้ทา่ นได้ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ ารักของวัยรุ่นเกาหลี นิ ยมมาคล้องกุญแจไว้ด้วยกันระเบียงทุกด้านของ
SEOUL TOWER จึ งเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลาย
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ค่า

รั บประทานอาหารค่า
ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุย สู่แหล่งช้อปปิ้ งทีไ่ ด้ชอื่ ว่าใหญ่ทสี่ ุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน ห้างสรรพสินค้ากว่า 10 แห่ ง ทีบ่ างห้างเปิ ดตลอด
24 ชัวโมง
เช่น MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่านสามารถเลือกซือ้ สินค้าหลากหลายประเภทได้
่
ทีน่ ี่ อาทิเ ช่น เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของทีร่ ะลึก ชุดเครื่องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ ในราคาเกาหลีอย่าง
แท้จริง
นาท่านเข้าสู่ทพี่ กั CO-OP RESIDENCE OR THE M HOTEL หรื อ เทียบเท่ า

วันที่สี่ ศูนย์ โสมรั ฐบาล –ศูนย์ส มุนไพรฮ๊ อ กเกตนามู - COSMETIC SHOP – RED PINE -- TRICK EYE MUSEUM - ช้ อปปิ้ งเมียงดง THE DRAWING SHOW OR DRUM CAT SHOW
เช้ า รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ อ งอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ศูนย์ โสมรั ฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมทีอ่ ายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคณุ ภาพดีทสี่ ุด ให้ทา่ นได้เ ลือกซือ้ โสมคุณภาพ
และราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็ นยาบารุงร่างกาย หรือสามารถซือ้ เป็ นของฝากจากประเทศเกาหลี จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
ศูนย์ ส มุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเ ขาทีป่ ราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนื อน้ าทะเล 50-800 เมตร
เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ ี เป็ นทีน่ ิ ยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูก
ทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา นาท่านสู่ ศูนย์ รวมเครื่ อ งสาอางแบรนด์ ดงั เกาหลี เช่น
ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ทา่ นได้เ ลือกซือ้ ในราคาพิเ ศษ
กลางวัน รั บประทานอาหารกลางวัน
นาท่านสู่ RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ทีส่ กัดจากน้ ามันสน ทีม่ ีสรรคุณช่วยบารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุล
ในร่างกาย นำท่ำนสู่ TRICK EYE MUSEUM แกลอรี่ “เคล็ดลับงานศิลปะแห่ งภาพ” แนวคิดรูปแบบใหม่ เพื่อต้องการจะจุดประกาย
ความคิดสร้างสันและจิ นตนาการของการสร้างภาพ โดยใช้เทคนิ คพิเ ศษจากภาพสามมิตทิ รี่ วมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อน
ภาพกระตุนความเคลื
้
่อนไหวของภาพให้มีมิตเิ หมือนจริง โดยให้ความรูส้ ึกมีส่วนร่วมกับภาพถ่ายนั้นๆ ในพิพิธภัณฑ์มีภาพงานชิน้
โบว์แดง สนุ กกันแบบเต็มๆ กับการแอ็คชันท่
่ าทางต่างๆ ทีร่ ูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหนึ่ งเหมือนจริงในเหตุการณ์ ถึงเวลาพาทุก
ท่านไปช้อปปิ้ งที่ เมียงดง หรือ สยามสแควร์ เกาหลีทา่ นสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชันล่
่ าสุดของเกาหลีได้ทนี่ ี่ โดยเฉพาะสินค้า
วัยรุ่น เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่องประดับ ทัง้ แบรนด์เ นม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เ กาหลี
โดยเฉพาะ เครื่องสาอาง เช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทัง้ ยังมีรา้ น
กาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ทีส่ ูงเกือบฟุตได้ จากนั้นชมการแสดง THE DRAWING SHOW
พบความอัศจรรย์แห่ งจิ นตนาการศิลปะการวาดภาพสด โดยใช้เทคนิ ค 3D ANIMATION ทีท่ าให้ทา่ นต้องทึ่งกับความพิศวงของ (4
นักแสดงเอก) ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ หรื อ การแสดงทีผ่ สมผสานศิลปะการแสดงอันหลากหลาย ตลก มันส์ ฮาส์ DRUM CAT
SHOW เป็ นโชว์การตีกลองและเล่นเครื่องดนตรีสากลอย่างมหัศจรรย์โดยเป็ นการแสดงใหม่ล่าสุ ด ของสาวๆสุด เซ็กซี่

ค่า

รั บประทานอาหารคา่
นาท่านเข้าสู่ทพี่ กั CO-OP RESIDENCE OR THE M HOTEL หรื อ เทียบเท่ า
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วันที่ห้า SUPER MARKET - กรุ งเทพฯ
เช้ า
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ อ งอาหาร ของโรงแรม
นาท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนทีร่ า้ นค้าสนามบิน SUPER MARKET ซึ่งท่านสามารถเลือก ซื้ อ
สินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซนิ ราเมียน (มาม่าสไตล์เ กาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย น้ าจิ้ มปรุ ง รสหมู ย่ า ง
เกาหลี ไก่ต๋นุ โสมสาเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเ ศษก่อนกลับเมืองไทย
11.00 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) เทีย่ วบินที่ XJ701 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
15.45 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เมนูอาหาร
1. DUKKALBI ไก่ผ ัดเผ็ดบาร์บคี ิวเป็ นเนื้ อไก่ทหี่ ั่นออกเป็ นชิน้ พอคา คลุกเคล้า ด้วยซีอิ๊วเครื่องปรุง และหมักทิง้ ไว้จนได้ที่ จึ งนาเนื้ อ
ไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย
2. คัมจาทัง ซุปรสเด็ด กระดูสนั หลังหมูต ้มจนเปื่ อยใส่ส่วนผสมทีเ่ ป็ นแบบเกาหลีแท้ๆ ผักนิ ดหน่ อยต้มให้เ ปื่ อยก็จะได้เ มนู รอ้ นๆ ไว้
ซดแบบ คัมจาทัง กันแล้ว (อาหาร SET MENU)
3. คาลบี้ หมูย่างเกาหลี เป็ นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเ ลื่องชือ่ และเป็ นทีร่ จู ้ ักกันดีทวั่ โลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนาหมูส่วนที่
ติดกับกระดูก นาไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ น้ าจิ้ มเต้าเจี้ยวและน้ าซุปสาหร่าย มี
วิธีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคาของไทย
4. จาจังมยอน (จาจังเมียน) หมี่ดาเกาหลี Chajangmyun จาจังมยอน หรือบะหมี่ดาเกาหลี ซอสถัว่ ดาทีเ่ รียกว่าจาจัง และมยอน
หมายถึง เส้นบะหมี่ เป็ นอาหารทีไ่ ด้รบั ความนิ ยมเป็ นอย่างมากจานหนึ่ ง (อาหาร SET MENU)
5. จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ววุนเส้
้ น เป็ นเมนู อาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็ นไก่ผ ัดรวมกับวุนเส้
้ น มันฝรัง่ แครอท พริ ก และซอสดา เนื้ อไก่ที่
นิ่ ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง
6. บุฟ เฟ่ ต์ บาบีคิวปิ้ งย่ าง สไตล์เ กาหลี ให้ทา่ นเลือกสรรทัง้ เนื้ อวัว หมูตดิ มันสไลด์ หมูหมัก ซีฟู้ดตักรับประทานแบบไม่อ้นั ทานได้
จนอิม่ พร้อมเครื่องเคียงผักสด กิมจิ และอื่นๆอีกมากมาย

อัตราค่ าบริการ

ท่านละ

16-20 เมษายน 2558

10,900

พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

4,900
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ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับตามเส้นทางทีร่ ะบุในรายการ
ชัน้ ทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ
กรณีอยู่ตอ่ ต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามทีร่ ะบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามรายการ
4. ค่าทีพ่ กั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่ งทีม่ ี
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์นาท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบ ัติเ หตุระหว่างเดินทาง
- การชดเชยอุบ ัติเ หตุส่ วนบุคคลกรณี เสียชีวติ สูญเสีย อวัยวะ
สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท
- การรักษาพยาบาลต่ออุ บ ัติเ หตุแต่ละครั้ง 500,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

1.
2.
3.

1.

2.
3.
4.

ราคาทัวร์ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่ วนตัว
, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ทีส่ งั่
เพิม่ นอกเหนื อรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิม่ กรุณาติดต่อ
หัวหน้าทัวร์แล้วจ่ ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ท้อ งถิ่นท่ านละ 5 USD ต่ อ คนต่อ วัน
หรื อ ท่ านละ 20,000 วอน ต่ อ ท่ านตลอดทั้งทริป
3. ค่ าภาษีมลู ค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีอ อก
ใบเสร็ จรั บเงินในนามบริ ษทั หรื อ ต้ อ งการใบกากับภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)
พาสปอร์ ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบส าคัญถิน่ ที่อยู่ 4)
สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเ งินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี
2 นิ้ ว 2 รูป แล้วทางบริษทั ฯจะเป็ นผู ้ดาเนิ นการยื่นวีซา่ ให้ทา่ น
โดยจ่ ายค่าบริ การต่างหาก(สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว
เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อน
จะยื่นวีซา่ )

เงื่อ นไขการจองและการให้ บริ การ
ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรือชาระทัง้ หมด
ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีทไี่ ม่ชาระเงินส่วนทีเ่ หลือตามเวลาทีก่ าหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่งแฟกซ์ หรือ อีเ มล์ ใบจองทัวร์ให้เ จ้าหน้าทีฝ่ ่ ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู ้เดินทางทีส่ ะกดตรง
ตามหนังสือเดินทาง
การยกเลิก
การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมื่อได้แฟกซ์ หรือ อีเ มล์ การยกเลิกให้ก ับเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายขาย
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป
คืนเงินทัง้ หมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่ าย ท่านละ 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทาการ
เก็บค่าใช้จ่ าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทาการ
เก็บค่าใช้จ่ ายทัง้ หมด 100 % ของราคาทัวร์
การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีทเี่ จ็ บป่ วยหรือมีเ หตุจากร่างกายทีไ่ ม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาทีจ่ องได้ การยกเลิกการเดินทาจะต้อง
แสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้ก ับเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายขายทัง้ นี้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้ก ับลูกค้าเป็ นกรณีไป
ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษ ัท บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิ้น
ในกรณีกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษ ัทฯได้มีการการันตีม ัดจา หรื อ ซื้อขายแบบมีเ งื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเทีย่ วบิ น
พิเ ศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เทีย่ วบินพิเ ศษทีเ่ พิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดัง กล่า ว) บริษ ัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทง้ ั หมด
หมายเหตุ
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ทจี่ านวนผู ้เดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน(ผู ้ใหญ่) ขึ้นไป โดย
บริษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
เทีย่ วบิน ราคาและรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ ของผู ้เดินทางเป็ นสาคัญ
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเ หลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผู ้มีจุดประสงค์เ ดินทางเพื่อท่องเทีย่ วเท่านั้น
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายใดๆทัง้ สิ้น อันเนื่ องมาจากเกิดกรณีความล่ าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษทั ฯจะดาเนิ นการประสานงานเพื่อให้เ กิดประโยชน์ สูงสุดแก่ลูกค้า)
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิทธิไม่คนื เงิน ในกรณีทที่ า่ นใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เ ทียวบางรายการ,
่
ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ
ค่าใช้จ่ ายทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ ายให้ต ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุ บ ัติเ หตุทเี่ กิดจากความประมาทของ
ตัวนักท่องเทีย่ วเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่ วนกับทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามทีไ่ ด้ระบุไว้
แล้วทัง้ หมด

8. บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลู กค้ าทีม่ ีวัตถุประสงค์ เพือ่ การท่องเทีย่ วเท่านั้น

หน้า 6 | ทัวร์ เกาหลี-ญีป่ นุ่ ราคาถู กสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล์tourtook@gmail.com

