JEJU HOT PROMOTION AUTUMN











HELLO KITTY ISLAND JEJU
พิพิธภัณฑ์ชา O’Sulloc
โชวกายกรรมขี่มา้ PONY VALLEY
น้าตกชอนเจยอน
วัดซันบังซา
ยงด ูอัมรอคโขดหินร ูปมังกร
ยอดเขาซองซานอิลซ ุงโบล
หมู่บา้ นวัฒนธรรมซองอับ
ดาวทาวน์เมืองเชจู
Shilla Duty Free เครือ่ งสาอางค์ Midam

กาหนดการเดินทาง ต ุลาคม – 7 ธันวาคม 57
วันแรกของการเดินทาง
22.00 น.

ส ุวรรณภ ูมิ – เกาหลีใต้
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผูโ้ ดยสารขาออก
เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน K ใกล้
ประตูทางเข้าหมายเลข 6 โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวก ในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน

ข้อแนะนา
ถ้าต้องการนาของเหลวขึน้ เครื่องใส่กระเป๋ าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลติ รต่อชิน้ (รวมกันไม่
เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นาถุงขึน้ ไปเพียงใบเดียวเท่านัน้ การนาผลิตภัณฑ์
ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่ว่าเนือ้ หมู เนือ้ วัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นาเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบ
จะต้องเสียค่าปรับ

วันที่สองของการเดินทาง

เกาะเชจู – ยงด ูอัมรอคโขดหินร ูปมังกร – HELLO KITTY ISLAND JEJU –
พิพิธภัณฑ์ชา O’Sulloc – ซองอักซาน – วัดซันบังซา – น้าตกซอนจียอน

01.50 น.
08.30 น.

ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลี โดยเที่ยวบินที่ ZE1652 พร้อมบริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง

เดินทางถึงสนามบินเกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรั บเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2
ชั่วโมง เพื่ อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากรแล้ว พาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ที่องค์การ UNESCO ให้
รางวัลเกาะเชจูเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก (THE
WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเป็ นเกาะที่เกิดใหม่จากภูเขา
ไฟ

พาท่านเดินทางสู่ ยงด ูอัมร็อค หรือ โขดหินร ูปหัวมังกร : โขดหินรูปมังกร อีกหนึง่ มนต์เสน่ห์
ทางธรรมชาติของเกาะเชจู เกิดจากการกัดกร่อนของนา้ และคลืน่ ลมทะเล เกิดเป็ นประติมากรรม
ซึ่งถือว่าถ้าใครไม่ได้มาเยี่ยมชมถือว่ามาไม่ถึงเกาะเชจู ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ให้มหี ินลักษณะ
พิเศษ เหมือนกับมังกรกาลังอ้าปากส่งเสียงร้องและทะยานจากฟ้ าลงสูท่ อ้ งทะเล
พาท่านมุง่ หน้าสู่ HELLO KITTY ISLAND JEJU : ทีจ่ ดั การแสดงเรื่องราว Hello Kitty หลาก
หลายเวอร์ชนั ่ พร้อมเรื่องราวความเป็ นมา รวมถึงบรรดาของที่ระลึกน่ารักๆมากมายให้ท่านได้
เลือกซื้อติดไม้ตดิ มือ รับรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน
พาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ชาโอซ ุลลอค : ดินแดนที่ได้รบั ของขวัญจากธรรมชาติ ทาให้เป็ นที่
ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง
เป็ นสถานที่จดั แสดงประวัตแิ ละวัฒนธรรมการผลิตชาเขียวอัน
หลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาเชียวนานาชนิด อาทิเช่น คุก้ กี้ชาเขียว ซุปชาเขียว และ
แผ่นมาร์สหน้าชาเขียว ภายในยังมีหอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สมั ผัสกับภาพบรรยากาศของไร่
ชาเขียวที่ใหญ่ที่สดุ ในเกาหลีใต้ รวมทัง้ ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับถ้วยชา ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียว
ที่นเี้ ลยทีเดียว

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู ข้าวยาบีบิมบับ
(Bibimbap+Soup) หรือข้าวยาเกาหลี ถือเป็ นอาหารที่มปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกายเป็ นอย่างมากเพราะ
ประกอบไปด้วยเครื่องปรุงที่เป็ นผักนานาชนิดถึง 18 อย่าง อุดมไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิด
โดยนาข้าวไปย่างบนชามหิน แล้วโรยผักต่างๆ อาทิ แครอท เห็ด หัวไชเท้า แตงกวา มันฝรัง่ ผัด
ผักกาดขาวพร้อมไข่ดบิ ราดนา้ ซอส แล้วนามายารวมกันในขณะที่ถว้ ยยังร้อนๆ ทานพร้อมซุป
ร้อนๆ

บ่าย

พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาSONG AK เป็ นภูเขาที่สวยงาม และยังเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาเรื่อง แด
จังกึม
จากนัน้ พาท่านนมัสกาพระ ณ วัดซันบังซา Sanbangsa Temple : วัดแห่งนีต้ งั้ อยู่บนเขาซันบัง
และอยู่ใกล้กบั วัดโบมุนซา ใช้เวลาเดินขึน้ ไปยังวัดประมาณ 10-15 นาที ระหว่างทางขึน้ ท่านจะได้
ยินเสียงพระสวดมนต์ ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ และรูปปั้ นเจ้าแม่กวนอิมซึ่ง
หันหน้าออกสูท่ ะเล นอกจากนัน้ ที่วดั แห่งนีท้ ่านยังจะได้ชนื่ ชมกับวิวทะเลที่สวยงามอีกด้วย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ น้าตกซอนเจยอน : นา้ ตกที่ไหลลงจากหน้าผาหินรูปต่างๆ ทาให้เกิด
เสียงราวกับฟ้าคะนอง สายนา้ ตกไหลลงสูแ่ อ่งนา้ รวมกับแสงสะท้อนเปรียบได้กบั การรวมทัง้ ผืน
ฟ้าและพืน้ ดินเข้าด้วยกัน ด้วยความงดงามนี้ ทาให้เป็ นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เพื่อ
ถ่ายภาพ โดยมีนา้ ตกซอนจียอนเป็ นฉากหลังภาพถ่ายที่สวยงาม

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย โอซัมพุลโกกิ เนือ้ หมูและปลาหมึก
ย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี คนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวาน
เผ็ดเล็กน้อย โดยการนาบาร์บคี ิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมนา้ ซุปปรุงรส เมื่อสุก
รับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย
พาท่านเข้าสูท่ ี่พกั Sam Hae In Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง ยอดเขาซองซานอิลซ ุงโบล – ซอพจิโกจิ – หมูบ่ า้ นวัฒรธรรมซองอับ – ศนู ย์
สมุนไพร – ร้านเครือ่ งสาอางค์ Midam
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลซ ุงโบล : ปากปล่องภูเขาไฟที่มลี กั ษณะเหมือนมงกุฎ เป็ นสถานที่
โด่งดังที่ผคู้ นมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขนึ้ เป็ นหนึง่ ใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้
เรายังสามารถดืม่ ดา่ กับท้องฟ้าและนา้ ทะเลสีครามและทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเจจู
เป็ นสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกมุมโลกอยากจะสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก

จากนัน้ ชม ซอฟจิโกจิ : เป็ นทุง่ หญ้ากว้างติดทะเล สามารถเพลิดเพลินไปกับความงามของโขดหิน
รูปร่างแปลกๆ รวมทัง้ โบสถ์คาทอลิก ภาพความงดงามจึงเป็ นสถานที่ดงึ ดูดยอดนิยมการถ่ายทา
ละครซีรี่สเ์ กาหลี เรื่อง F4 เกาหลี (BOYS OVER FLOWERS) และ IRIS (2010)
พิเศษ!!! เพลิดเพลินกับการแสดงม้า Pony Valley จากนักขีม่ า้ มืออาชีพ และม้าที่ถกู ฝึ กมาอย่างดี
ให้แสดงท่าทางและอารมณ์ตามผูฝ้ ึ ก การแสดงจะเป็ นการเล่าเรื่องราวต่างๆ อาทิเช่น เรื่องเจงกีส
ข่าน โชว์กายกรรมบนหลังม้า เป็ นต้น

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู พุลโกกิ (Bulgogi) อาหารขึน้
ชือ่ ของเกาหลีเหมือนกัน ส่วนผสมจะมี เช่น เนือ้ วัว (หรือเนือ้ หมู) นา้ ลูกแพหรือนา้ ตาล ซอสถัว่ เหลือง
กระเทียมสับ หัวหอมหัน่ ลูกเต๋า นา้ มันงา วิธีทาคือ หัน่ เนือ้ หรือหมูเป็ นชิน้ บางๆ แล้วหมักกับ
เครื่องปรุงต่างๆก่อนนาไปย่าง พุลโกกินนั้ จะทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม

บ่าย

จากนัน้ พาท่าน หมู่บา้ นวัฒนธรรมซองอับ : หมูบ่ า้ นทีไ่ ม่ใช่เป็ นเพียงนิทรรศการ แต่เป็ นหมูบ่ า้ นที่
ยังมีคนอาศัยอยูใ่ นนัน้ จริงๆ สัมผัสวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชมวิถชี วี ิตขาวพื้นเมือง เปิ ดประสบการณ์
ใหม่ของคุณกับนิทรรศการมีชวี ิต ที่คณ
ุ เป็ นส่วนหนึง่ ในการดาเนินชีวิตประจาวันของพวกเขา
จากนัน้ พาท่านต่อที่ ร้านน้ามันสน : มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยั มากมายจาก
มหาวิทยาลัยกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันอุดตันเส้นเลือด สามารถล้าง
สารพิษในร่างกายได้ สมุนไพรที่คน้ พบใหม่นกี้ าลังได้รับความสนใจจากคนในประเทศเป็ นอย่างสูง
จากนัน้ นาท่านสัมผัส ร้านสม ุนไพร(Korea Herb) ใหม่ลา่ สุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์
เรียบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสาหรับ
บุคคลที่นยิ มดืม่ ชา กาแฟ นา้ อัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกต จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมัน
ที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ ซึ่งยังส่งผลดีตอ่ สุขภาพ
ร่างกายของท่านเอง
พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครือ่ งสาอางค์ Midam Cosmetic ร้านรวมผลิตภัณฑ์ความงาม เช่น
ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้า และอื่นๆอีกมากมาย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู หมูปร ุงรสย่าง คาลบี้ ( Kalbi )
อาหารเกาหลีแบบปิ้ งย่างทีม่ ชี อื่ เสียงของเกาหลี เป็ นการนาเนือ้ วัวหรือเนือ้ หมูมาหมักกับเครื่องปรุง
จนเนือ้ นุม่ แล้วจึงนาไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถกู เผาจนร้อน ตอนย่างเนือ้ นัน้ จะย่างเป็ นชิน้ โตพอสมควร
พอใกล้สกุ แล้วก็ตอ้ งใช้กรรไกรตัดเป็ นชิน้ พอดีคา ทานกับเครื่องเคียงจาพวกผัก กระเทียม
พาท่านเข้าสูท่ ี่พกั Sam Hae In Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง

ศนู ย์โสม – ดาวทาวน์เมืองเชจู – Shilla Duty Free – ซ ูเปอร์มาร์เกต - สนามบินเช
จู – กร ุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นโสมที่มี
คุณภาพดีที่สดุ ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มคี ณ
ุ ภาพดีที่สดุ และราคาถูกกว่า
ไทย 2 เท่า กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ที่ท่านรักและนับถือ
จากนัน้ พาท่าน ดาวทาวน์เมืองเชจู : แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมชือ่ ดัง บนเกาะเชจู อาทิ
ETUDE, SKIN FOOD, NEW BALANCEสัมผัสประสบการณ์ชอ้ ปปิ้ งที่เร้าใจที่สดุ ของคุณ เหมือนยก
เมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศทะเลใต้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู Jim-Dak เป็ นเมนูไก่
ประกอบด้วยวุน้ เส้น เกาหลี ซึมซับด้วยนา้ ซุป รสชาติกลมกล่อม ถูกปากคนไทย ยิ่งนัก เสิรฟ์ พร้อม
ข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงเกาหลี หลากหลาย

นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีที่ ชิลล่าดิวตี้ฟรี (Shilla Duty Free Shop) ที่นมี่ สี นิ ค้าชัน้ นาให้ท่านเลือก
ซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ นา้ หอม เสือ้ ผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอน
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสูส่ นามบินเชจูเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้ ง
ที่ Supermarket ที่รา้ นแห่งนีม้ ขี นมพืน้ เมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทัง้ กิมจิ ไก่ตน๋ ุ โสมที่บรรจุอยู่ในถุง
สุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ วและของฝากของทีร่ ะลึก ได้เวลานาท่านออกเดินทางสูส่ นามบิน
เหินฟ้ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE1651
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

บ่าย

21.50 น.
00.40 น.

****************************************************
**เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครัง้ จากกรมตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี และจากสายการบิน เรือ่ งผูแ้ อบ
แฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถ ุประสงค์อื่น เช่น ไปทางานในประเทศเกาหลี หากผูเ้ ดินทางท่านใดเข้าข่ายเป็ นผูต้ อ้ ง
สงสัย ทางแลนด์เกาหลีจาเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ล ูกค้าไป-กลับพร้อมกรป๊ ุ เป็นจานวนเงิน 10,000 บาท กรณีที่ล ูกค้า
เป็ นนักท่องเที่ยวจริงๆ ทางเราจะคืนเงินในส่วนตรงนี้ให้เมื่อเดินทางกลับมาถึงเมืองไทย ในกรณีที่ล ูกค้าเดินทางไป-กลับ
พร้อมกรป๊ ุ และผ่านการตรวจสอบของกรมการแรงงาน และตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลี ดังนัน้ ทางเราจึงใคร่ขอความ
ร่วมมือจากล ูกค้าด้วยค่ะ
หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ***

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
ต ุลาคม 57 / 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 26, 27, 28, 29
พฤศจิกายน 57 / 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18,
19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30
ธันวาคม 57 / 1, 2, 6, 7
ต ุลาคม 57 / 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 30, 31
พฤศจิกายน 57 / 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
ธันวาคม 57 / 3, 5
ธันวาคม 57 / 4 (หย ุดวันพ่อ)
หมายเหต ุ

ราคา/คน

พักเดี่ยว

12,900
4,900
13,900
15,900

1. ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้ นีข้ นึ้ อยู่ตามความเหมาะสม
3. **กร ุณาชาระมัดจา ภายใน 3 วันทาการ หลังได้รบั invoice พร้อมแจ้งชื่อตามหนังสือเดินทาง และชาระทัง้ หมดก่อน
การเดินทาง15 วัน**

ราคาทัวร์รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชัน้ ทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าอาหารทุกมือ้ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินบิ าร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดืม่ ที่
สัง่ เพิม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น 20,000 วอน ต่อ ทริป
3. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)
สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่าให้
ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเอง
ก่อนจะยืน่ วีซ่า)
หมายเหต ุ
1. จานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ตา่ ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน ขึน้ ไป
2. เทีย่ วบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
4. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทย และ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
5. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯ ไม่ครบ อาทิไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเี่ กิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินได้
8. เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ
ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
เงื่อนไขการให้บริการกรณีสารองที่นงั่

เงื่อนไขโปรแกรมเกาะเชจู สาคัญมาก
**โปรโมชัน่ นี้สงวนสิทธิ์ยา้ ยวันเดินทาง / ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนชื่อในท ุกกรณี
**โปรแกรม JEJU HOT PROMOTION AUTUMN สามารถตัดกรป๊ ุ ในราคาปกติได้ตงั้ แต่จานวน 35 คนขึ้นไป
หากต่ากว่า 35 คน ตัง้ แต่ 25-34 คน บวกราคาเพิ่มจากราคาปกติ 1500 บาท

**เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครัง้ จากกรมตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี และจากสายการบิน
เรือ่ งผูแ้ อบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถ ุประสงค์อื่น เช่น ไปทางานในประเทศเกาหลี หากผู้
เดินทางท่านใดเข้าข่ายเป็นผูต้ อ้ งสงสัย
ทางแลนด์เกาหลีจาเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ล ูกค้าไป-กลับ
พร้อมกรป๊ ุ เป็นจานวนเงิน 10,000 บาทกรณีที่ล ูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ ทางเราจะคืนเงินในส่วนตรงนี้
ให้เมื่อเดินทางกลับมาถึงเมืองไทย ในกรณีที่ล ูกค้าเดินทางไป-กลับพร้อมกรป๊ ุ และผ่านการตรวจสอบของ
กรมการแรงงาน และตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลี ดังนัน้ ทางเราจึงใคร่ขอความร่วมมือจากล ูกค้าด้วย
***ชาระเงินมัดจา*** ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชือ่ เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
แฟกซ์รายชือ่ ผูเ้ ดินทางเป็ นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ พร้อมระบุหมายเลยโทรศัพท์ตดิ ต่อกลับ และ โปรแกรมวันที่เดิน ทางมายังเบอร์
แฟกซ์ 02-1641129 หรือ ทาง E-Mail: sales@abroadtour.com
1. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
2. **กร ุณาชาระมัดจา ภายใน 3 วันทาการ หลังได้รบั invoice พร้อมแจ้งชื่อตามหนังสือเดินทาง และชาระทัง้ หมดก่อน
การเดินทาง15 วัน**
3 การยกเลิก (ไม่รวมถึงราคาโปรโมชัน่ )
a. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
b. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันยึดมัดจา
c. ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่ถึง 7 วันยึดเงินค่าทัวร์ทงั้ หมด

พาสปอร์ตจะต้องมีอาย ุก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ
ในกรณีที่ผเ้ ู ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม
แรงงานของท ุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี
เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

