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ROMANTIC SUMMER1
(พักอาซาน 2 คืน + โซล 1 คืน)
ไฟล์สวย ไม่เสี ยเวลาเที่ยวกันแบบเต็มวัน ไม่ตอ้ งรี บ

ไฮไลท์ โปรแกรม
 บินตรงกรุ งเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครื อของ KOREAN AIR
พร้อมบริ การอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่ อง 12 กิโลกรัม

 พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ระดับมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้อมอาหารเช้า พักอาซาน 2 คืน และ โซล 1 คืน
 เที่ยวครบทุกไฮไลท์ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ อุโมงค์ตน้ แปะก๊วย หอคอย GREEN TOWER FIRST VILLAGE
BLUE CRYTAL VILLAGE พระราชวังถ็อกซูกุง ถนนกาแพงหิ นสายโรแมนติก
 ช็อปปิ้ งกันแบบจุใจที่ยา่ น เมียงดง DUTYFREE
หน้า 1 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
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กรุ งเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ) – เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D
สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเข้าหมายเลข 2)
โดยมีหวั หน้าทัวร์ และเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ รอต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
ล่องเรื อ GIMPO HYUNDAI CRUISE – GIMPO HYUNDAI OUTLET – สวนสนุก EVERLAND รวมบัตร
บินลัดฟ้าสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ 002
บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง **เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง**
เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ: เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง
(กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเกาหลี
นาท่ านเดิ นทางสู่ ล่ องเรื อ ARA CRUISE ชมทัศนี ยภาพ 2 ฝั่ งแม่ น้ าฮัน และนาท่ านช็ อปปิ้ ง HYUNDAI
OUTLET มี ร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้ านค้า และมี สิ น ค้า Brand ดัง มากมายหลายยี่ห้ อ เช่ น Armani,
Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสิ นค้าจะมีการจัดลดราคา 30-80%
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นน าท่ านเดิ นทางสู่ สวนสนุ กเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุ ก กลางแจ้งที่ ใหญ่ ที่ สุ ดของประเทศซึ่ งตั้งอยู่
ท่ามกลางหุ บเขา พบกับ “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสุ ดมันกับบัตร
FREE PASS ที่ท่านสามารถเลือกเล่นเครื่ องเล่นได้ทุกชนิ ดไม่จากัดจานวนครั้ง พบกับเครื่ องเล่นใหม่ที่ทุก
ท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซ่ ึ งเต็มสะพรั่งกลางลานโดย
ถู ก จัดไว้เป็ น THEME ตามฤดู ก าล (มี นาคม-เมษายน:สวนดอกทิ วลิ ป / พฤษภาคม-มิ ถุนายน:สวนดอก
กุ ห ลาบ / สิ ง หาคม-กัน ยายน:สวนดอกลิ ล ลี่ / ตุ ล าคม-พฤศจิ ก ายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนี้ ยัง
สามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี นอกจากนั้นให้ท่านได้ตื่นตาในสวนสัตว์ซาฟารี ชมความน่ารัก
ของสัตว์ต่างๆ และได้เพลิดเพลินกับการให้อาหารหมีที่ทุกท่านไม่ควรพลาด
รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั ASAN ONCHON HOTEL หรื อเทียบเท่า
**มีบริ การแช่น้ าแร่ หากลูกค้าสนใจมีค่าบริ การ 8,000 วอน**
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ASAN RAIL BIKE – ถนน GOKGYOCHON อุโมงค์แปะก๊วย – หอคอย GREEN TOWER –
LAKE PARK – FIRST VILLAGE – BLUE CRYTAL VILLAGE
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ปั่ นเรี ยวไบท์ Asan Rail Bike ให้ท่านได้เปิ ดประสบการณ์ ปั่ นเรี ยวไบท์ บนทางรถไฟสายเก่าของ
เมืองอันซาน มีระยะทางประมาณ 4 กิ โลเมตร เป็ นหนึ่ งกิ จกรรมที่นิยมของชาวเกาหลี ให้ท่านได้สัมผัสวิว
ทิวทัศน์ธรรมชาติของเกาหลี ไม่วา่ จะเป็ นแปลงเกษตร ทุ่งนา ไร่ สวนต่างๆ ที่ห้อมล้อมไปด้วยภูเขามากมาย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนน GOKGYOCHON อุโมงค์แปะก๊วย ถนนสายนี้ข้ ึนชื่ อว่าเป็ นถนนสายโรแมนติ
กอีกแห่ งหนึ่ งของเกาหลีก็วา่ ได้ เป็ นถนนเลียบคลองเคียวกีชอน บริ เวณริ มคลองจะเต็มไปด้วยต้น GINKGO
หรื อต้นแปะก๊ วย ที่ จะพบว่าในช่ วงฤดู ร้อนจะเป็ นสี เขี ยวชะอุ่ม และเปลี่ ยนสี เป็ นสี ท องเหลื ออร่ ามไปทั่ว
บริ เวณในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
นาท่ านเดิ นทางสู่ หอคอย GREEN TOWER หนึ่ งในสถานที่ ถ่ ายท ารันนิ่ งแมน บริ เวณนี้ เป็ นสถานที่ ของ
โรงงานกาจัดขยะที่ได้สร้างขึ้นมา เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ขยะที่ถูกเผาจะส่ งควันออกมาในปริ มาณที่นอ้ ย
ที่สุดในแต่ละวัน GREEN TOWER มีความสู ง 150 เมตร ให้ท่านได้ชื่นชมกับทัศนี ยภาพโดยรอบ 360 องศา
ทัว่ ทั้งเมื องอาซานโดยมองลง และตื่ นตาตื่ นใจกับ การมองทิวทัศน์เมืองอาซานผ่านพลาสติ กใสชนิ ดแข็ง
ทนทานพิเศษลงไปยังพื้นดิน
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่ านเดิ น ทางสู่ Sinjeongho Tourist Park สวนสาธารณะมี ส ถานที่ ท่ องเที่ ย วที่ ห ลากหลายรวมทั้งสวน
ดอกไม้ สวนประติมากรรม สถานที่สาหรับเยาวชนและรู ปปั้ น Admiral Lee Sun-shin อุทยานทางนิเวศวิทยา
ที่ ท างเข้าสวนของนัก ท่ องเที่ ยวมี ที่ ต้ งั ของพื ชหลากหลายชนิ ดเช่ น ต้นสนและต้น Azalea ในขณะที่ ส วน
ประติมากรรมดึงดูดผูเ้ ข้าชมในช่วงฤดูหนาวด้วยประติมากรรมน้ าแข็งขนาดใหญ่กว้าง ทะเลสาบ Sinjeongho
ตั้งอยู่ดา้ นหน้าของสวนท่องเที่ยวเป็ นจุดตกปลาที่เป็ นที่นิยมตลอดทั้งปี และผูเ้ ข้าชมสามารถเพลิ ดเพลิ นกับ
การนัง่ เรื อสบาย ๆ บนเรื อยนต์หรื อเรื อสาราญ
นาท่านเดินทางสู่ FIRST VILLAGE อาณาจักรแห่งการช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์ดงั เกาหลี สนุกสนานกับการ
จับจ่ายช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เกาหลีคุณภาพที่เอามาลดราคากันตลอดทั้งปี
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ น BLUE CRYTAL VILLAGE สถานที่ท่องเที่ยวที่มีธีมแบบเมดิเตอร์ เรเนียน
พร้อมร้านกาแฟช้อปปิ้ งงานฝี มือและบรรยากาศสบาย ๆ
รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั ASAN ONCHON HOTEL หรื อเทียบเท่า
**มีบริ การแช่น้ าแร่ หากลูกค้าสนใจมีค่าบริ การ 8,000 วอน**
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วันที่ 4

COSMETIC SHOP – ศูนย์โสมรัฐบาล – น้ ามันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซูกุง– ถนนกาแพงหิ นสายโรแมนติก
- BLUE HOUSE – สวนสาธารณะเซจงโน – DUTY FREE – ช็อปปิ้ งเมียงดง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ศูนย์รวมเครื่ องสาอางแบรนด์ดงั เกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO
ให้ท่านได้เลือกซื้ อในราคาพิเศษ
จากนั้นนาท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่ งรับรองคุ ณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่ งถื อว่ามีคุณภาพดี
ที่สุด ให้ท่านได้เลื อกซื้ อโสมคุ ณภาพและราคาถู กกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลี ถือเป็ นยาบารุ งร่ างกายหรื อ
สามารถซื้ อ เป็ นของฝากจากประเทศเกาหลี จากนั้น น าท่ า นสู่ RED PINE เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ส กัด จาก
น้ ามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบารุ งร่ างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่ างกาย
จากนั้นนาท่านชม พระราชวังถ็อกซู กุง ตั้งอยูท่ ี่หวั มุมสี่ แยกใจกลางเมืองของกรุ งโซล เป็ นพระราชวังที่เล็ก
ที่ สุ ดในบรรดา 5 พระราชวัง ของเกาหลี ซึ่ งเป็ นเพี ยงพระราชวังแห่ งเดี ย วที่ ล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์
ตะวัน ตกที่ เพิ่ ม ความเป็ นเอกลัก ษณ์ ข องทิ ว ทัศ น์ ไ ด้ มี จุ ด เด่ น คื อ อาคารภายในพระราชวัง นั้น เป็ นการ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลี และวัฒนธรรมตะวันตก และให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศของ ถนน
กาแพงหิ นสายโรแมนติก มีระยะทางยาว 900 เมตร เป็ นผนังหิ นของพระราชวัง ถ็อกซู กุง เดิมเคยเป็ นผนัง
หิ นแห่ งแรกในเกาหลี ที่สร้ างให้ครอบคลุ มพื้นที่ที่อยู่อาศัยของผูค้ นกับสิ่ งแวดล้อมไว้ร่วมกันอย่างลงตัว
ระหว่างทางเต็ม ไปด้วยต้น ไม้ก ว่า 130 ต้น และมี ม ้านั่งอี ก 20 ที่ บรรยากาศที่ ร่ม รื่ น และโรแมนติ ก เป็ น
สถานที่ที่ดีสาหรับพักผ่อนหย่อนใจ และในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณเดือนพฤศจิกายน ใบแปะก๊วยจะ
พร้อมใจกันเปลี่ยนเป็ นสี ส้มเหลือง ยาวตลอดแนวกาแพง ทาให้เป็ นหนึ่งในถนนเส้นที่มีเสน่ห์ที่สุดเขาโซล
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นนาท่านเดินทางผ่านชมทาเนี ยบประธานาธิ บดี หรื อ บลูเฮาส์ จากนั้นนาท่านชมสวนสาธารณะเซจง
โน ตั้งอยูต่ ิดกับศูนย์ศิลปะการแสดงเซจอง ภายในสวนสาธารณะเต็มไปด้วยม้านัง่ ไม้สาหรับผูค้ นที่มานัง่
พักผ่อน น้ าพุ เวทีกลางแจ้งทรงกลม และรู ปปั้ นต่างๆ ในช่วงเที่ยงของวันธรรมดาจะเต็มไปด้วยพนักงานที่
ทางานอยูใ่ นอาคารสานักงานใกล้เคียงมาพักกลางวัน ส่ วนวันหยุดสุ ดสัปดาห์มกั ใช้เป็ นสถานที่สาหรับงาน
แต่ งงานกลางแจ้ง จากนั้น น าท่ านสู่ แหล่ งช็ อปปิ้ งปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้ งสิ น ค้าแบรนด์ เนม
มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่ องสาอาง,กระเป๋ า,กล้องถ่ายรู ป หรื อจะเป็ นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระ
ได้เลือกซื้ ออย่างเต็มที่ ถึงเวลาพาทุกท่านไปช้อปปิ้ งที่ เมียงดง หรื อ สยามสแควร์เกาหลี ท่านสามารถเลื อก
สิ นค้าเทรนด์แฟชัน่ ล่าสุ ดของเกาหลีได้ที่น้ ี โดยเฉพาะสิ นค้าวัยรุ่ นเช่นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องประดับ
ทั้ งแบ รน ด์ เ น มเช่ น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER แล ะสิ น ค้ า จากแบ รน ด์ เ กาห ลี โดย เฉพ าะ
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เครื่ อ งส าอางเช่ น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS,LANEIGE
อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิ้มลองไอศกรี ม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้ที่น้ ี และ
KRISPY KREMEโดนัท ที่สุดแสนอร่ อย
รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั GALAXY HOTEL / HAEDAMCHE STAY / BENIKIA SEOULหรื อเทียบเท่า

ค่า

วันที่ 5

กลางวัน

19.55
23.35

LINE ไลน์ @tourtook

ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – พิพิธภัณฑ์สาหร่ าย + สวมชุดฮันบก – ศูนย์พลอยอเมทิส – SUPER MARKET
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ศู น ย์ส มุ น ไพรฮ็อกเกตนามู ต้น ไม้ช นิ ดนี้ เจริ ญ เติ บ โตในป่ าลึ ก บนภู เขาที่ ป ราศจาก
มลภาวะและระดับสู งเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ ี เป็ นที่นิยมของคน
เกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่ วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจากการดื่ มแอลกอฮอล์
กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา จากนั้นนาท่านชม พิพิธภัณฑ์สาหร่ าย จัดแสดงเรื่ องราวต่างๆ
ของการทาสาหร่ ายและประวัติความเป็ นมาต้นกาเนิ ดของการผลิตสาหร่ ายและขั้นตอนการผลิ ตสาหร่ ายที่
ใหม่ทุกวันให้ท่านจะได้เลือกชิ มผลิตภัณฑ์ที่ทาจากสาหร่ ายหลากหลายรสชาติให้ลิ้มลองและเลือกซื้ อเพื่อ
ให้ ท่ านได้ใ ส่ ชุ ดประจาชาติ เกาหลี “ฮัน บก” และถ่ ายรู ป ภาพความประทับ ใจ น ามาเป็ นของฝาก เช่ น
สาหร่ ายอบแห้ง, สาหร่ ายย่าง
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นนาท่านเลื อกซื้ อ อเมทิส เป็ นหิ นที่ มีพลังในการบาบัดทั้งด้านร่ างกายและจิตใจของผูส้ วมใส่ ขจัด
ความคิดแง่ลบ เป็ นพลอยแห่ งสุ ขภาพและนาโชค สามารถปกป้ องคุม้ ครองผูส้ วมใส่ ได้ โดยมีต้ งั แต่สีม่วง
อ่อนเย็นตาจนถึ งสี ม่วงเข้ม มีเสน่ ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้ จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้ อย
และนิยมใช้ในการแก้ไขฮวงจุย้ ที่ไม่ดีภายในบ้านด้วย
เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ001 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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เมนูอาหาร
1. พุลโกกิ ประกอบด้วยหมูสไลด์ที่ผา่ นการหมักด้วยเครื่ องปรุ งจนได้ที่ นามาผัดรวมกับผักสดนานา ชนิดบนกระทะ
ร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่ องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
2. ชาบู ชาบู สุ ก้ ีสไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ าซุ ปร้อนๆ และ
เส้นอูดง้ ซึ่ งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
3. คาลบี้ หมูยา่ งเกาหลี เป็ นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็ นที่รู้จกั กันดีทวั่ โลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม
โดยนาหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นาไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิ ร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่ องเคียงต่างๆ
น้ าจิ้มเต้าเจี้ยวและน้ าซุ ปสาหร่ าย มีวธิ ี การรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคาของไทย
4. คัมจาทัง ซุ ปกระดูกหมูมนั ฝรั่ง เสิ ร์ฟพร้อมข้าวสวยและเครื่ องเคียงต่างๆ อาทิเช่นกิมจิ ผัดถัว่ งอก เป็ นต้น
5. ซัมเคทัง หรื อ ไก่ต๋ ุนโสม อาหารตาหรับชาววังบารุ งสุ ขภาพ บริ การท่านละ 1 ตัว บรรจุอยูใ่ นหม้อเหล็กร้อนๆ
ภายในตัวไก่จะยัดไส้ดว้ ยข้าว และของบารุ งต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ ากี้ ปรุ งรสด้วยพริ กไทยดา
และเกลือ รับประทานพร้อมเครื่ องเคียงที่เรี ยกว่า กักตุกี (ทาจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบ
เกาหลีพร้อมทั้งเสิ ร์ฟ อินซัมจูหรื อเหล้าดองโสม
6. HANSIK อาหารที่มีผกั มากมายหลากหลายชนิ ดเป็ นตัวชู โรง ซึ่ งจะเสิ ร์ฟมาพร้อมกับข้าวหุ ง เนื้ อย่าง น้ าซุ ป และ
เครื่ องเคี ยงต่างๆ ซึ่ งด้วยมีผกั เป็ นตัวสาคัญทาให้ฮนั ซิ กเป็ นอาหารเกาหลี ที่ท้ งั อร่ อยและทาให้สุขภาพร่ างกาย
แข็งแรงอีกด้วย
7. ปลาสไตล์เกาหลี เสริ ฟพร้อมด้วยน้ าซุ ปปรุ งรส รับประทานพร้อมกับผัก เครื่ องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ
อัตราค่ าบริการ
19-23 / 21-25 / 27-31 สิ งหาคม 2560
29 สิ งหาคม – 2 กันยายน 2560
3-7 / 5-9 / 11-15 / 17-21 / 19-23 / 25-29 กันยายน 2560
31 สิ งหาคม – 4 กันยายน 2560
1-5 / 15-19 กันยายน 2560
พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ
14,900 บาท
15,900 บาท
5,900 บาท
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ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุใน
รายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ
กรณี อยูต่ ่อต้องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
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. ค่าหัวหน้าทัวร์นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
- การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวติ
สูญเสี ย อวัยวะ สายตาหรื อ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
1,000,000 บาท
- การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง 500,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

1.
2.
3.
4.

LINE ไลน์ @tourtook

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่า
โทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หาก
ท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่ม
เองต่างหาก)
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่ านละ 40,000 วอน หรื อ
1,200 บาท ต่ อท่ านตลอดทั้งทริป

3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ าย 3%
(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้องการ
ใบกากับภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบิน
กาหนด
(ปกติ 15 กก.)
1. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
กรุ ณาเตรี ยม
เอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชี
เงินฝาก(ถ้ามี) 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะ
เป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก
(สาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดินทาง
ต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อชาระทั้งหมด
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณี ที่ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผูเ้ ดินทางที่สะกดตรง
ตามหนังสื อเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ ป หรื อไม่เที่ยวตามรายการที่บริ ษทั กาหนด บริ ษทั ขอปรับท่านละ 300 USD

การยกเลิก
1.
การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ การยกเลิกให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
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2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

LINE ไลน์ @tourtook

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
การขอยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เจ็บป่ วยหรื อมีเหตุจากร่ างกายที่ ไม่สามารถเดิ นทางในช่วงเวลาที่ จองได้ การยกเลิกการ
เดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์พิจารณาในการคืนเงิน
ให้กบั ลูกค้าเป็ นกรณี ไป
ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั บริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
ในกรณี กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาล บริ ษทั ฯได้มีการการันตีมดั จา หรื อ ซื้ อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน
รวมถึ งเที่ ยวบิ นพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ ยวบิ นพิเศษที่ เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด
หรื อ เทศกาลดังกล่าว) บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด
หมายเหตุ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน(ผูใ้ หญ่) ขึ้นไป โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ
(โดยบริ ษทั ฯจะดาเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิไม่รับผิดชอบใดๆ 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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