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TRENDY JEJU
โปรแกรมเชจู 4 วัน 2 คืน พักเชจู 2 คืน
เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR

ไฮไลท์ โปรแกรม





บินตรงกรุ งเทพฯ – เกาะเชจู โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครื อ KOREAN AIR
พร้อมบริ การอาหารบนเครื่ อง และ ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่ อง 12 กิโลกรัม
พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ระดับมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้อมอาหารเช้า พักเชจู 2 คืน
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ โขดหินหัวมังกร KAKAO FRIEND เขาซงกาซาน กาแพงหิ นลาวา O’SULLOC TEA MUSEUM
ปากปล่องภูเขาไฟซานกึมบุรี หมู่บา้ นวัฒนธรรมซงอับ ซงซานอิลซุ งบง
ช็อปปิ้ งกันแบบจุใจที่ยา่ นSHILLA OR LOTTE DUTYFREE DOWNTOWN เชจู
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วันแรก

กรุ งเทพฯ (ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (สนามบินเชจู)

23.50

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ …
สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเข้าหมายเลข 7) โดยมีหัวหน้าทัวร์ และเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ รอ
ต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง

วันทีส่ อง โขดหินหัวมังกร – KAKAO FRIEND – ชมโชว์ CIRCUS WORLD - SPRITED GARDEN –
กาแพงหินลาวาแปดเหลีย่ ม - พิพธิ ภัณฑ์ ชา O’SULLOC
03.25

บินลัดฟ้าสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ 706
บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง

10.40

นาทุกท่านเดินทางสู่ ถึงสนามบินเกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ (กรุ ณาปรับนาฬิ กาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่ น
เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื อง/ศุลกากร พร้อมรับกระเป๋ าสัมภาระ
เรี ยบร้อยแล้ว เกาะเชจู ตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พื้นที่โดยทัว่ ไปของเกาะเป็ นหิ น
ลาวาที่ เกิ ดจากการระเบิ ดของภูเขาไฟในอดี ต มี ภูมิอากาศที่ เย็นสบายตลอดทั้งปี เกาะเชจูจดั เป็ นเขตการ
ปกครองพิเศษ องค์การยูเนสโก้จดั ให้เกาะเชจู เป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่ งใหม่ของโลก
(THE WORLD’ S NEW WONDER OF NATURE) น าท่ านเดิ นทางสู่ ยงดู อัม ร็ อ ค หรื อ โขดหิ น รู ป หั ว
มั งกร(YONGDUAM ROCK) ให้ ท่ านได้สั ม ผัส อี ก มุ ม หนึ่ ง แห่ ง มนต์เสน่ ห์ ท างธรรมชาติ ข องเกาะเชจู
ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ที่ส ร้ างสรรค์ข้ ึ นเอง เกิ ดขึ้ นจากคลื่ นลมทะเลที่ ก ัดกร่ อนหิ นภู เขาไฟให้มี
รู ปร่ างเหมือนหัวมังกรกาลังอ้าปากอยู่ชายฝั่งทะเล ซึ่ งถือเป็ นสัญลักษณ์ ของเกาะแห่ งนี้ จุดนี้ เป็ นที่ ถ่ายทา
ละครเกาหลีชื่อดังมากมาย นาท่านเดินไปยังร้าน KAKAO FRIENDS SHOP เป็ นร้านที่ขายสิ นค้าที่เกี่ยวกับ
ตัวการ์ตูน MASCOT ของ KAKAOTALK มากมาย มาในรู ปแบบทั้งเครื่ องเขียน ของใช้ แก้วน้ า ตุก๊ ตา และ
ยัง มี มุ ม ถ่ า ยรู ป กับ ตัว การ์ ตู น ในร้ า นอี ก ด้ว ย น าท่ า นเดิ น ทางชม SPIRITED GARDEN เป็ นชื่ อ ใหม่
BUNJAE ARPIA ซึ่งมีการเปลี่ยนชื่อในปี 2007 เพื่อราลึกถึงวันครบรอบ 15 ปี หลังจากเปิ ดและต่ออายุสวน
เป็ นสวนนานาชาติ พื ช กระถางหลายร้ อยชนิ ดตั้งอยู่ใน NATURE GARDEN พร้ อมด้วยแร่ ธ าตุ และน้ า
ประวัติความเป็ นมาของสวนเริ่ มขึ้ นเมื่ อปี พ. ศ. 2506 เมื่ อ SEONG BEOMYEONG ผูอ้ านวยการเดิ นทาง
มายังเกาะเชจูและปลูกพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหิ น สวนแห่ งนี้ได้รับความสนใจจากทัว่ โลกเนื่องจากสวนสวยงาม
ถูกสร้างขึ้นจากพื้นที่รกร้างโดยชาวนาคนเดี ยว สวนแห่ งนี้ ได้รับการยกย่องจากบรรดาบุคคลสาธารณะที่
ได้รับเกียรติเช่ น JIANG ZEMIN และ HU JINTAO จากประเทศจีน NAKASONE จากประเทศญี่ปุ่น KIM
YONGSUN จากเกาหลีเหนือและคนอื่น ๆ ปั จจุบนั มีตน้ ไม้ที่ปลูกประมาณ 400 ต้นอยู่ นอกจากนี้ ผูเ้ ข้าชม
สามารถมองเห็น กาแพงหิ นและเสาหิ นที่ซอ้ นกัน ภูเขาไฟเชจูภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเชจู และบ่อน้ าตก
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ที่มีปลาคาร์ พ ขนาดใหญ่อยู่ด้วย จากนั้นนาท่านเดิ นทางเพื่ อชมการแสดงกายกรรม CIRCUS WORLD
ท่านจะได้เพลิ ดเพลินไปกับการแสดงต่างๆ เช่ นโชว์ผาดโผด การต่อตัวพร้อมเล่นกับเครื่ องเล่นต่างๆ และ
การขี่มอไซด์ของเหล่า 7 สาวที่ทาให้คุณต้องประทับใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เขาซงกาซาน อีกชื่อที่นิยมเรี ยกกันคือ 99 บง เพราะมียอดเขาเล็กๆมากถึง 99 ยอด
เขา. เขาซงกาซานอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าเขาฮัลลาซาน (HALLASAN MOUNTAIN) แต่ที่จุดสู งสุ ดของเขา
ซงกาซานนั้ นมี วิ ว ที่ ส วยงาม และสามารถมองเห็ น เกาะต่ า งๆของเชจู เช่ น เกาะ MARADO, เกาะ
GAPADO, เกาะ HYEONGJESEOM และภูเขาฮัลลาซาน บริ เวณชายฝั่งที่อยูท่ างตีนเขา เป็ นแหล่งตกปลาที่
มีชื่อเสี ยง ผูค้ นนิ ยมมาตกปลา SAWEDGED PERCH และ BLACK PORGY กันที่ นี่ หลังจากนั้นพาท่าน
ตื่นตากับความงามของเสาหิ น JUSANGJEOLLIDAE ที่เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ร้อนจัดไหลมากระทบกับ
ความเย็นของน้ าทะเล จนกลายเป็ นกาแพงแท่ งหินลาวาทรงแปดเหลี่ยม ตั้งเรี ยงรายรับแรงคลื่ นสี ขาวสาด
กระเซ็นสวยงาม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ ชาโอซุ ลลอค ดินแดนที่ได้รับของขวัญจากธรรมชาติ
ท าให้ เป็ นที่ ป ลู ก ชาเขี ย วคุ ณ ภาพสู ง เป็ นสถานที่ จ ัด แสดงประวัติ และวัฒ นธรรมการผลิ ต ชาเขี ย วอัน
หลากหลาย รวมถึ งผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปจากชาเชี ยวนานาชนิ ด อาทิเช่ น คุกกี้ ชาเขียว ไอศกรี มชาเขียว และ
แผ่นมาส์กหน้าชาเขียวภายในยังมีหอชมวิวซึ่ งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ ชาเขียว ที่
ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ รวมทั้งถ่ายภาพที่ระลึกกับถ้วยชา ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของไร่ ชาเขียวที่นี่เลยทีเดียว
ค่า

รับประทานอาหารค่า
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั SEA N HOTEL OR SAME CLASS หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม COSMETIC SHOP – ถนนโทแกบิโดโร – ปากปล่ องภูเขาไฟซานกึมบุรี – หมู่บ้านวัฒนธรรมชงอึบ –
ซงซานอิลซุ งบง – AQUA MUSEUM
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ศู น ย์ ร วมเครื่ อ งส าอางค์ MIDAM COSMETIC ร้ า นรวมผลิ ต ภัณ ฑ์ ค วามงาม เช่ น
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า และอื่นๆอีกมากมาย นาท่านสู่ ถนนโทแกบิโดโร สัมผัสปรากฏการณ์ประหลาด
บริ เวณเนิ น รถของคุ ณ จะไหลขึ้ นเนิ นเมื่ อปลดเกี ยร์ ว่างและปล่ อยเบรก นาท่ านชม ปากปล่ อ งภู เขาไฟ
ซานกึมบุรี เป็ นหนึ่ งในปากปล่องภูเขาไฟทั้งหมดสามแห่ งบนเกาะเชจู ปากปล่องนี้ มีเส้นรอบวงยาว 2 กม.
ในบริ เวณนี้มีพนั ธุ์ไม้ต่างๆ ทั้งแบบกึ่งโซนร้อนแบบภูมิอากาศอุ่น และแบบภูเขา ทั้งหมด 420ชนิด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
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นาท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมชงอึบ เกาะเชจู เป็ นแหล่งวัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองซงอับ ของชาวเกาะเชจู ซึ่ ง
เป็ นเขตอนุ รักษ์วฒั นธรรมพื้นบ้าน ที่เคยเป็ นศูนย์กลางด้านการปกครองของเกาะมาก่อน จึงมีบา้ นซึ่ งเคย
เป็ นหน่วยงานราชการเก่าอยูห่ ลายหลังและที่น่าสนใจคือ ได้พบกับชาวบ้านที่มีความเป็ นมิตรอาศัยอยูใ่ น
บ้านที่ ส ร้ างด้วยหิ น มุ งหลังคาด้วยฟาง และล้อมรอบด้วยก าแพงหิ น อย่างในสมัย โบราณ ชมวิถี ชี วิ ต
แบบเดิมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั พร้อมสัมผัสถึงวัฒนธรรม วิถีชีวติ ของชาวเกาหลี แบบพื้นเมืองโบราณ
อย่ า งแท้ จ ริ ง น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ซงซานอิ ล ซุ งบง หรื อ ยอดเขาแห่ งพระอาทิ ต ย์ (SEONGSAN
ILCHULBONG) ซึ่ งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะเจจู ท่านจะประทับใจจนไม่มีวนั ลื มกับมรดกโลก
แห่ งธรรมชาติแห่ งนี้ ยอดเขาแห่ งพระอาทิตย์อนั สวยงามแห่ งนี้ โผล่ข้ ึนมาจากใต้ทะเลเนื่ องจากการประทุ
ของภูเขาไฟ ซึ่ งมีเวลายาวนานกว่า 100,000 ปี มาแล้ว สถานที่แห่ งนี้ คือปล่องภูเขาไฟขนาดมหึ มา บนยอด
ของยอดเขาแห่งพระอาทิตย์ มีหินอันแหลมคมร่ วม 99 ก้อน ที่รอบล้อมอยูร่ อบปล่องภูเขาไฟคล้ายดัง่ มงกุฎ
เพชร รับชม โชว์ดาน้ า โดยไม่ใช้ออกซิ เจนจาก อาจุม่าเกาหลี โดยจะดาไปจับปลาหมึกเป็ นๆ ขึ้นมาทาเป็ น
อาหารให้ ท่านได้รับประทานสดๆจากใต้ทอ้ งทะเล
นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์นา้ (HANWHA AQUA PLANET JEJU) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดใน
เอเชีย เป็ นสถานที่แห่งหนึ่งที่ทวั ร์ เกาหลีตอ้ งมาเยือน เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ทางทะเลเกี่ยวกับธรรมชาติและ
สิ่ งมีชีวติ ใต้ทะเลที่จดั แสดงไว้ให้ชมอย่างสวยงาม มีการจัดการแสดงของสัตว์น้ าให้ชมอีกด้วย นอกจากนี้
ยังมีอุโมงค์ใต้น้ าให้ท่านได้เดินชมการใช้ชีวิตของสัตว์น้ าใน่ระดับน้ าลึกประมาณ 80 เมตร เสมือนท่านไป
อยูใ่ ต้น้ าเอง รับรองว่าตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอน
ค่า

วันทีส่ ี่
เช้ า

รับประทานอาหารค่า
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั SEA N HOTEL OR SAME CLASS หรื อเทียบเท่า
ศูนย์ โสมรั ฐบาล – ฮ็อกเก็ตนามู – SHILLA DUTY FREE OR LOTTE DUTY FREE – DOWNTOWN
– ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศู นย์ โสม ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็ นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กนั มาก
ที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปี โสมอายุ
6 ปี ถือได้วา่ เป็ นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ในสมัยโบราณโสมถือเป็ นของล้ าค้ายิง่ กว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่า
เป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชี วติ ของโสม พร้อมเลือกซื้ อโสมคุณภาพดีซ่ ึ งรัฐบาล
รับรอง ใช้บารุ งร่ างกายทั้งยังเป็ นของฝาก ซึ่ งโสมที่ น้ ี มีราคาถู กกว่าเมืองไทย 2 เท่ า หลังจากนั้นนาท่าน
เดิ นทางสู่ ร้ านสมุนไพร ใหม่ล่าสุ ดของเกาหลี โดยมีการจดลิ ขสิ ทธิ์ เรี ยบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อก
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เกต ทางการแพทย์เรี ยกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ ยว ดีสาหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊
อกเกต จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรื อไขมันที่สะสมอยูภ่ ายในผนังของตับหรื อไต ช่วยให้ตบั หรื อ
ไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่ งผลดีต่อสุ ขภาพร่ างกายของท่านเอง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน

22.30
02.25

นาท่านเดิ นทางสู่ แหล่ งช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี ที่ ชิ ลล่ าดิวตี้ฟรี (SHILLA DUTY FREE SHOP) หรื อ
LOTTE DUTY FREE ที่ นี่มีสินค้าแบรนเนมชั้นนาให้ท่านเลื อกซื้ อมากมายกว่า 500 ชนิ ด ทั้ง น้ าหอม
เสื้ อผ้า เครื่ อ งส าอาง กระเป๋ า นาฬิ ก า เครื่ อ งประดับ ฯลฯ จากนั้น เดิ น ทางสู่ DOWTOWN เกาะเชจู (
BAOAEN STREET ) แหล่ ง ช้ อ ปปิ้ งที่ ท่ า นสามารถเลื อ กสิ น ค้า เทรนด์ แ ฟชั่น ล่ า สุ ด ของเกาหลี ไ ด้ที่ น้ ี
โดยเฉพาะสิ น ค้า วัย รุ่ น เช่ น เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ อ งประดับ ทั้ง แบรนด์ เนมเช่ น EVISU, GAP,
ONISUKA TIGER และสิ น ค้า จากแบรนด์เกาหลี โ ดยเฉพาะ เครื่ อ งส าอางเช่ น ETUDE HOUSE, SKIN
FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS,LANEIGE อี ก ทั้งยัง มี ร้านกาแฟ ร้ านอาหารต่ างๆอี ก
มากมายให้ท่านไปลองชิ มกัน ชอน นาท่านสู่ สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่
ร้านค้าสนามบิน SUPER MARKET ซึ่ งท่านสามารถเลื อกซื้ อสิ นค้าเกาหลี ได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิ น
เช่ น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย น้ าจิ้มปรุ งรสหมูย่างเกาหลี ไก่ต๋ ุน
โสมสาเร็ จรู ป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ705
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เมนูอาหาร
1. HANSIK เมนู อาหารชุ ดโต๊ะพื้นเมื องยางบางแบบฮันจองชิ ของ ชาวเกาหลี โบราณเพื่อสมดุ ลของร่ างกาย มี
อาหารจานวนมากกว่า15 ถ้วย ที่ท่านจะได้ลิ้มลอง ซึ่ งประกอบไปด้วยอาหารอร่ อยและมีคุณค่าทางอาหารสู ง
เช่นกิมจิ จอทกอล น้ าซุ ปหม้อไฟ เนื้อสัตว์ ปลา ผักต่างๆ เป็ นต้น
2. แฮมุนทัง หรื อ โป๊ะแตกเกาหลี ประกอบด้วยอาหารหลากหลายรสชาติ เน้นอาหารทะเลสดใหม่ เช่น หอย ปู กุง้
และผักสดนานาชนิด ต้มบนหน้อไฟร้อน ๆ รับประทานพร้อมกิมจิ และข้าวสวย
3. พุลโกกิ หมู สไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่ องปรุ งจนได้ที่ นามาผัดรวมกับผักสดนานา ชนิ ดบนกระทะร้ อนๆ
รับประทานพร้อมเครื่ องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
4. Budaejjigae หลังสงครามเกาหลีสิ้นสุ ดลง ปัญหาการขาดแคลนอาหารได้ลุกลามประเทศเกาหลีใต้
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ชาวเกาหลีหลายๆคนจึงนาเอาเสบียงอาหารจากอเมริ กาไม่วา่ จะเป็ น แฮม สแปม ไส้กรอก มาใส่ ลงในซุ ปที่ปรุ ง
ด้วยเครื่ องปรุ งรสเผ็ดของเกาหลีท้ งั ซอสพริ กโคชูจงั และกิมจิ จนอาหารชนิดนี้ที่เรี ยกว่า “Budae jjigae”
หรื อซุ ปทหารได้รับความนิยมมากขึ้น
5. พิบิมพัพ พุลโกกิ ทาจากข้าวสวยผสมกับเนื้อหมูหนั่ เป็ นชิ้นเล็กๆ ผักปรุ งรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจงั
(ซอสพริ กรสเผ็ด) ก็ได้ถา้ ต้องการ เสิ ร์ฟพร้อมหมูผดั วุน้ เส้น และหอมใหญ่ มีน้ าขลุกขลิกออกรสหวานเล็กน้อย

อัตราค่ าบริการ

ท่ านละ

5-8 / 7-10 / 12-15 / 14-17 / 19-22 /
21-24 / 26-29 / 28-31 พฤษภาคม 2560

13,900

พักเดีย่ วเพิม่ ท่ านละ

6,900

ราคาทัวร์ รวม

ราคาทัวร์ ไม่ รวม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้น
ทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ กรณี อยูต่ ่อต้องเสี ยค่า
เปลี่ยนแปลงตัว๋
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
- การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวติ สูญเสี ย
อวัยวะสายตาหรื อ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท
- การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง 500,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์)

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์
ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่
เพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ 35 USD ต่ อคน
ต่ อทริป หรื อ ท่ านละ 35,000 วอน หรื อ 1,000 บาท ต่ อท่ าน
ตลอดทั้งทริป
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้ องการใบกากับภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 15 กก.)
5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)
พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)
สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รู ป
ถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะการเตรี ยมเอกสารอื่น
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เพิม่ เติมให้หลังจากนั้นลูกค้าเป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่าของ
ท่านด้วยตนเอง (สาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของ
หนังสื อเดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะ
ยืน่ วีซ่า)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท หรื อชาระทั้งหมด
2. ส่วนที่เหลือชาระภายใน 7 วัน หลังจากการชาระมัดจา (เนื่องจากเป็ นเครื่ องบินเช่าเหมาลา) ในกรณี ที่ไม่ชาระเงินส่วนที่
เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผูเ้ ดินทาง
ที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง
4. กรณีถ้าหนังสื อเดินทางต่ างชาติ เก็บเพิม่ 3,000 บาทต่ อ/ท่ านไม่ รวมค่ ายื่นวีซ่า**
เนื่ องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับการแจ้งเตือนหลายครั้งจากกรมตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี และจากสายการบิน เรื่ องผูแ้ อบแฝงมาเป็ น
นักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางานในประเทศเกาหลี หากผูเ้ ดินทางท่านใดเข้าข่ายเป็ นผูต้ อ้ งสงสัย ทางแลนด์
เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกัน เพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ ปเป็ นจานวนเงิน 10,000 บาท กรณี ที่ลูกค้าเป็ นนักท่องเที่ยวจริ งๆ ทาง
เราจะคืนเงินในส่ วนตรงนี้ ให้เมื่อเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยในกรณี ที่ลูกค้าเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป และผ่านการตรวจสอบของ
กรมแรงงาน และตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลี ดังนั้นทางเราจึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากลูกค้าด้วยค่ะ
5. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บเงินเพิม่ เติมหากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ ปหรื อไม่เที่ยวตามรายการที่บริ ษทั กาหนด ท่านละ200 US

การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ การยกเลิกให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป
คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทาการ
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทาการ
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่ วยหรื อมีเหตุจากร่ างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดิน
ทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์พจิ ารณาในการคืนเงินให้กบั
ลูกค้าเป็ นกรณี ไป
3. ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
4. ในกรณี กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาล บริ ษทั ฯได้มีการการันตีมดั จา หรื อ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรื อ
เทศกาลดังกล่าว) บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด
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ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน(ผูใ้ หญ่) ขึ้นไป โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่ องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุ
ไว้แล้วทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ วี ตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
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