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AUTMUMN COLORS KOREA
จุดเด่น

 ชม อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน Seoraksan National Park 
 สักการะพระพุทธรูปองคใหญที่ วัดซินฮึง
 ชม พระอาทิตย์ตกสุดแสนจะโรแมนติก ที่ Yeongeumjeong Pavillion
 ตื่นตาตื่นใจกับ Everland สวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของเกาหลีตั้งอยูที่เมืองยงอิน
 ชอปปง ณ Duty Free Shop, ย่านเมียงดง, COSMETIC OUTLET, ฮงแด
 ชม พระราชวังถ๊อกซูกุง Deoksugung Palace + Stone Wall
 สถาบันสอนทํากิมจ ิชม วิธีการทํากิมจ ิและใหทานไดทดลองทําดวยตัวทานเอง
 พิเศษ!! เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจําชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก) 
 ตื่นตาตื่นใจกับ Alive Museum 3 มิต ิหรือ Dynamic Maze 

ชื�อโปรแกรม AUTMUMN COLORS KOREA  
จํานวน 5 วัน 3 คืน
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หมายเหตุ

 คาทิปมัคคุเทศกไทย คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น 
และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,000 บาท หรือ 30,000 วอน 
/ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง ขออนุญาตเก็บ ณ 
สนามบินในวันเดินทาง

กําหนดการเดินทาง

วันที� 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) 

21:00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคาร 1 ชั้น 4 ประตูทางเขา 4 เคานเตอร D สายการบิน JIN 
AIR โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 

วันที� 2 อินชอน - วนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (รวมค่ากระเช้า) - วัดซินฮึงซา - เมืองซกโช - 
ตลาดปลาแดโพฮัง - Yeongeumjeong Pavillion

01:05 น. ออกเดินทางสู กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ LJ002

08:25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยาน อินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) 

กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง 
และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย นําทานเดินทางสู จังหวัด คังวอนโด 
ซึ่งมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง ณ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน Seoraksan National Park 
ที่ถือเปนหนึ่งในอุทยานแหงชาติที่สวยงาม 
และมีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาหลีใตซึ่งในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีจะมีความสวยงามเปนพิเศษเพราะทั้งหุบเขา 
และทางเดินจะเต็มไปดวยตนเมเปลสีแดงสมเหลืองสลับกันเปรียบเสมือนเปนสวิตเซอรแลนดแดนเกาหลี 
**พิเศษรวมค่าขึ�นกระเช้าชมวิวแบบพาโนราม่า 360 องศา** 
นําทุกทานไปสักการะพระพุทธรูปองคใหญที่ วัดซินฮึงซา Sinheungsa Temple 
เปนวัดพุทธพระใหญที่เกาแกสรางขึ้นในสมัยอาณาจักรชิลลามีความสูงถึง 10 เมตร 
ซึ่งถือเปนหนึ่งในสัญลักษณของซอรัคซาน  

เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู แฮมุนทัง หม้อไฟซีฟู้ด) 
นําทุกทานสู เมืองซกโช เมืองเล็กๆ นารักที่อยูทางดานตะวันออกสุดของเกาหลี 
ซกโชมีชื่อในเรื่องของทะเลและขุนเขาอีกทั้งยังเปนเมืองยอดนิยมตากอากาศของคนเกาหลี 
พาทุกทานไปสัมผัสบรรยากาศที่ ตลาดปลาแดโพฮัง เต็มไปดวยรานคารานอาหารที่จะขายอาหารทะเลสดๆ 
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รวมทั้งอาหารทะเลแหงที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวเพราะนอกจากอาหารจะสดแลว ยังราคาไมแพงอีกดวย 
นอกจากนี้ยังมีอาหารพื้นเมืองที่ตองมาชิมใหไดคือ Ojingeo sundae ไสกรอกวุนเสน นําทานชม 
พระอาทิตย์ตกสุดแสนจะโรแมนติก ที่ Yeongeumjeong Pavillion ซึ่งตั้งอยูที่ทางเขาของทาเรือ 
Dongmyeong Harbour ไฮไลทของที่นี่คือศาลาตั้งอยูบนภูเขาหินทามกลางทะเลรอบลอม 
พรอมกับเพลินเพลินวิวทิวทัศน 
และฟงเสียงคลื่นกระทบโขดหินคลายกับเสียงพิณของเกาหลีที่สุดแสนจะโรแมนติก

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร (เมนู บลูโกกิ หมูผัดซอสขลุกขลิก)

ที�พัก  SEORAK KUMHO RESORT หรือเทียบเท่า      

วันที� 3 เรียนทํากิมจิ + ชุดฮันบก - Everland (รวมบัตรเครื�องเล่น) - สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 - 
ตลาดฮงแด

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู สถาบันสอนทํากิมจิ ชมวิธีการทํากิมจิ และใหทานไดทดลองทําดวยตัวทานเอง 
และสามารถนํากลับมาเปนของฝาก 

**พิเศษเก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจําชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก) 
พร้อมถ่ายภาพเป็นที�ระลึก** จากนั้นนําทานปลดปลอยความเปนเด็กอีกครั้งที่ Everland 
สวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของเกาหลีตั้งอยูที่เมืองยงอิน ทานจะไดทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี 
และทานจะไดพบกับ ไลเกอร ซึ่งเปนลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหวางสิงโตผูเปนพอ 
และเสือผูเปนแมนับเปนแฝดผสมเสือ-สิงโตคูแรกในโลก เติมเต็มความสุขของทานสนุกสนานกับเครื่องเลนตางๆ 
ไมจํากัดชนิด อยาพลาด T-Express (รถไฟเหาะกระชากวิญญาณ) รวมถึงพบกับ FESTIVAL WORLD 
การแสดงขบวนพาเหรดสุดตระการตา

เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู BBQ Buffet)
จากนั้นชม สวนลอยฟ้า แลนดมารกแหงใหมกรุงโซลที่ Seoullo 7017 สวนและทางเดินลอยฟานี้จะ 
ตกแตงดวยตนไม พุมไมและดอกไมกวา 24,085 ตน จาก 228 สายพันธุในตอนกลางคืน กระถางดอกไม 645 

กระถางจะสองสวางเปนสีๆ ถึง 3 สีดวยกันมีความยาวกวา 
1.7 กิโลเมตร กลายเปนพื้นที่สีเขียวใจกลางเมือง 
ชอปปงบนถนนวัยรุนสุดชิคที่ ยานชอปปง ฮงแด Hongdae 
เปนยานชอปปงบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก 
จึงเปนศูนยรวมเด็กวัยรุน มีทั้งสินคาแฟชั่น เสื้อผา กระเปา 
รองเทา ของกิ๊ฟชอป เครื่องเขียนตางๆ 
รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศิลปะการแสดง 
และงานเทศกาลที่นาสนใจมากมาย 
นอกจากนี้ยังมีงานสตรีทอารทเกๆ 
หลายภาพที่เพนทอยูบนกําแพง 
จึงเปนสเนหอีกอยางหนึ่งของยานนี้ จึงทําใหฮงแด 

เปนอีกสถานที่หนึ่งที่ไมควรพลาดเลยทีเดียวเมื่อไดมาเที่ยวที่เกาหลีตอจากนั้นมาเอาใจสาวกแฟนคลับวันพีชที่ 
ONE PIECE คาเฟ่วันพีช ซึ่งเปนรานอาหารที่ตกแตงสไตลวันพีชทั้งหมด ใหบรรยากาศแบบชิลลๆ 
และเปนกันเองสุดๆ แถมยังมีเมนูอาหารที่นาสนใจหลากหลายเมนูดวยกัน 
แถมบางเมนูยังถูกออกแบบใหเปนรูปตัวการตูนวันพีชอีกดวย (ไม่รวมค่าเครื�องดื�ม)
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คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร (เมนู จิมดัก ไก่ผัดกับวุ้นเส้น)
             

ที�พัก  BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า   

วันที� 4 ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Cosmetic Shop - พระราชวังถ๊อกซูกุง + Stone Wall - 
Duty Free - คลองซองเกซอน - โซลทาว์เวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์) - ตลาดเมียงดง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทานชมแหลงสมุนไพรที่ ศูนย์โสม Ginseng Center 

เกาหลีใตถือเปนประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเปนอันดับ 1 
ของโลกซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด 
โดยทานสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑโสมไดในราคาที่ถูกกวาเมืองไทยถึงสองเทา เหมาะแกการที่จะเปนของฝาก 
ตอจากนั้นนําทานสู ศูนย์สมุนไพรนํ�ามันสนเข็มแดง 
ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่นิยมมารับประทานเพื่อลางสารพิษในรางกาย ลางไขมันในเสนเลือด ทั่วทั้งรางกาย 
ปองกันไขมันอุดตันในเสนเลือ,โรคหัวใจ,  โรคภูมิแพ เปนตน สองดูเคล็ดไมลับฉบับหนาใสของสาวเกาหลีที่ 
Cosmetic Shop ทานสามารถชมการสาธิตวิธีใชเครื่องสําอางค เคล็ดไมลับหนาใสของสาวเกาหลี 
และเลือกซื้อเวชสําอางคชื่อดังของเกาหลีไดในราคาทองถิ่น อาทิ Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอื่นๆ 
อีกมากมาย เยี่ยมชมพระราชวังสุดสวยที่ พระราชวังถ๊อกซูกุง Deoksugung Palace + Stone Wall 
ตั้งอยูอยางโดดเดน ทามกลางอาคารสไตลตะวันตกใจกลางกรุงโซล 
ซึ่งพระราชวังแหงนี้มีถนนกําแพงหินอันมีชื่อเสียงที่มักมีผูคนนิยมไปเดินเลนพักผอนชื่นชมกับงามงดงามของพระ
ราชวัง โดยภายในพระราชวังมีอาคารสไตลตะวันตกที่สําคัญทางประวัติศาสตรและการเมือง 
นอกจากนี้ภายในพระราชวังยังมีสิ่งกอสรางที่นาสนใจอีกมากมายใหไดชม

เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ไก่ตุ๋นโสม)
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ชอปปงสินคาปลอดภาษีที่ Duty Free ที่นี่มีการรวบรวมสินคาชั้นนําใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนิด 
อาทิ นํ้าหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา 
เครื่องประดับ เปนตน พรอมเดินชมวิวชิวๆ ทื่ 
คลองซอนเกซอน Cheonggyecheon 
เดิมเปนคลองเกาแกในอดีตมีอายุกวา 600 ปที่ 

ทอดผานใจกลางเมืองหลวงแตในปจจุบันไดมีการพัฒนาและบูรณะคลองแหงนี้ขึ้นมาใหมทําใหกรุงโซลมีคลอง
ที่ยาวกวา 6 กิโลเมตร ตระการตากับสุดยอดหอคอยแหงรักที่ โซลทาวเวอร์ N Seoul Tower 
ตั้งอยูบนภูเขานัมซาน เปนจุดทองเที่ยวที่ถือวาเปนไฮไลทสําคัญของกรุงโซล 
เพราะเปนจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซลที่นี่มีความเชื่อวาคูรักที่ไดมาคลองกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอ
ดไป (ไม่รวมค่าลิฟท์)

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร (เมนู หมูย่างเกาหลี)
ชอปปง ย่านเมียงดง MYEONGDONG สยามสแควรเกาหลี 
หากทานตองการทราบวาแฟชั่นของเกาหลีเปนอยางไรกาวลํ้านําสมัยเพียงใดทานจะตองมาที่เมียงดงแหงนี้พบกั
บสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟชั่นแบบอินเทรนเครื่องสําอางดังๆ 
ของเกาหลีพบกับความแปลกใหมในการชอปปงอีกรูปแบบ 
             

ที�พัก  BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า   

วันที� 5 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไนพลอย - Alive Museum - 
ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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นําทานชม ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับ ฮอตเกนามู 
ตนไมชนิดนี้เจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร 

ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง 
ไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา นําทานเขาชม 
โรงงานเจียระไนพลอย อเมทิส แดนเกาหลีเปนแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและการนําโชค 
โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู 
และสรอยขอมือ ใหทุกทานไดสัมผัสความตื่นเตนกันที่ Dynamic Maze 
เปนสถานที่ที่เปรียบเหมือนเขาวงกตขนาดยอม ใหทานไดใชทักษะในการผานดานแตละดานเพื่อหาทางออก 
ทานจะไดรับทั้งความสนุกสนานและความตื่นเตนในแตละดานของเขาวงกต 
ในแตละดานจะมีจุดใหทานถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึกอีกดวย **หากท่านไหนไม่ประสงค์เข้าเล่นเขาวงกต 
ท่านสามารถเข้าชม พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ Alive Museum แทน**

เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู)
เดินชอปปงที่ ถนนอินซาดง Insadong ตั้งอยูใจกลางเมือง มีที่สินคาเกาและดั้งเดิมจําหนาย 
รวมทั้งเต็มไปดวยแกลลอรีมากมายถึง 100 แกลลอรี ซึ่งมีทั้งศิลปะภาพวาดแบบดั้งเดิม และศิลปะแบบพื้นบาน 
เรียกไดวาที่นี่คือศูนยรวมของศิลปะเลยก็วาได หลังจากนั้นไดเวลานําทานสู ทาอากาศยานอินชอน 
เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหวางทางแวะ ช้อปปิ�งที� 
SUPERMARKET 

เพื่อซื้อของฝากคนทางบานที่รานแหงนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ 
ไกตุนโสมที่บรรจุอยูในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถวยใสขาวและของฝากของที่ระลึก

19:55 น. ออกเดินทางกลับสู ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ001

23:35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมดวยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 

12 ปี 
พักกับผู้ให

ญ่

เด็กไม่เกิน 
12 ปี 

พักกับผู้ให
ญ่ 

พักเดี�ยว วีซ่า
-
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 (มีเตียง) (ไม่มีเตียง)
เดือน  ตุลาคม
04 ต.ค. 60 - 08 ต.ค. 60 17,900 17,900 17,900 6,900 -
06 ต.ค. 60 - 10 ต.ค. 60 17,900 17,900 17,900 6,900 -
12 ต.ค. 60 - 16 ต.ค. 60 18,900 18,900 18,900 6,900 -
20 ต.ค. 60 - 24 ต.ค. 60 * วันปยมหาราช 19,900 19,900 19,900 6,900 -
24 ต.ค. 60 - 28 ต.ค. 60 17,900 17,900 17,900 6,900 -

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
 กรณีที่ทานตองออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได 

เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือแพอาหารเนื้อสัตวบางประเภท ใหทานโปรดระบุมาใหชัดเจน
 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง สําเนาหนาพาสปอรต ใหกับเจาหนาที่หลังจากที่ไดชําระคามัดจําทัวร 

หรือคาทัวรสวนที่เหลือ กรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัวหลายทาน กรุณาแจงรายชื่อคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ 
 กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแลวสะกดชื่อ-นามสกุลผิด 

ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบหากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาพาสปอรตใหทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
 หลังจากที่ทานไดชําระคามัดจํา และคาทัวรสวนที่เหลือเรียบรอยแลว ภายใน 3-7 วัน กอนการเดินทาง 

ทางบริษัทจะจัดสงใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางใหทานทางอีเมล หรือแฟกซที่ทานไดระบุไว
 ราคาทัวรใชตั๋วเครื่องบินแบบกรุป ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางไดจะตองเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเทานั้น
 ทางบริษัทไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน 

จะตองจายคาพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทานั้น
 PASSPORT ตองมีอายุการใชไมนอยกวา 6 เดือน กอนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
 ลูกคาที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยูกับมาตราฐานโรงแรม สวนหอง TRP 

จะไมมีในบางประเทศ ยกเวน เด็ก Infant-12 ป
 การใหทิปเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวเดินทางไปตางประเทศ 

จะตองมีการเรียกเก็บเพื่อเปนสินนํ้าใจกับผูใหบริการในสวนตางๆ 
จึงรบกวนทุกทานเตรียมคาใชจายสวนนี้เพื่อมอบใหหัวหนาทัวรระหวางการเดินทาง

 กรณีที่ทานตองการเปลี่ยนผูเดินทาง มีคาใชจายเพิ่ม 3,000 บาท ตอทาน (กอนวันเดินทาง 5 วันเทานั้น)


***โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประ
โยชนลูกคาเปนหลักทัวรครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทานั้น 
ถาลุกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเองวันละ 5,000 บาท 
ตอทาน

 ***เนื่องจากทางแลนดเกาหลี ไดรับแจงเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใต  
และจากสายการบิน เรื่องผูแอบแฝงมาเปนนักทองเที่ยว แตไปดวยวัตถุประสงคอื่น เชน ไปทํางาน 
แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2558 ทางแลนดเกาหลีจําเปนตองเก็บคาประกันเพื่อใหลูกคาไป-
กลับพรอมกรุปเทานั้น เปนจํานวนเงิน 3,500 บาท หากลูกคาเปนนักทองเที่ยวจริงๆ 
เดินทางทองเที่ยวพรอมกรุปและกลับพรอมกรุปตามโปรแกรมที่กําหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจํานวน 
ดังนั้นจึงใครขอความรวมมือจากลูกคาปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว 
(ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินประกันกรณีลูกคาไมผานกองตรวจคนเขาเมือง หรือ 
กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)

 ***หากทานถูกเจาหนาที่ตม.เกาหลีกักตัวไมใหเดินทางเขาประเทศ คาใชจายที่เกิดขึ้นในระหวางถูกกักตัว 
และสงตัวกลับประเทศไทย ลูกคาจะตองเปนผูชําระเองทั้งหมด

 ***หากทานติดดานตม.ทั้งฝงประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีทําใหไมสามารถเดินทางทองเทียวได 
ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบหรือคืนเงินคาทัวรใดๆ ทั้งสิ้น

 รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
 * หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น 
หากลูกคาไมสามารถเดินทางไดเนื่องจากเหลือพาสปอรตนอยกวา 6 เดือน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ 
การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย 
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, 
ไมทานอาหารบางมื้อ  เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯ 
ไดชําระคาใชจายใหกับตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
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 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก  
 ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได 

หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได 
ทั้งนี้เพื่อปองกันปญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิด
ความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน 
ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม 
หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน) โปรดเขาใจและรับทราบวา 
ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี กรุปที่เดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน 
หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

 ขอสงวนสิทธิ�สําหรับลูกค้าชาวไทยเท่านั�นที�เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ป 
**ถ้าลูกค้าเป็นชาวต่างชาติชําระเพิ�มท่านละ 3,000 บาท**

 **ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมืองในการ เข้า-
ออกทั�งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื�นๆ ทุกกรณี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆทิ�งสิ�น**

 *** ทัวร์นี�จัดให้เฉพาะลูกค้าที�ประสงค์จะไปท่องเที�ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั�น  บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ� หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เที�ยวตามรายการที�บริษัทกําหนด 
บริษัทขอปรับท่านละ 300 USD***

อัตราค่าบริการนี�รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับพรอมคณะ สายการบิน JIN AIR
 คาที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเทา 3-4 ดาว สําหรับพักหองละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร 

การแขงขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยายพักในเมืองใกลเคียงแทน 
อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

 คาอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 คารถรับ – สงสนามบิน และตลอดรายการทัวร
 คาอัตราเขาชมสถานที่ตางๆ ที่ระบุไวในรายการ
 คามัคคุเทศกของบริษัทนําเที่ยว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 คาประกันภัยอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ 
ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน 390 บาท 
ขึ้นอยูระยะเวลาการเดินทาง

 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ พรอมพนักงานขับรถที่ชํานาญทาง (ไมรวมทิปพนักงานขับรถ)
อัตราค่าบริการนี�ไม่รวม

 คาบริการ และคาใชจายสวนตัวที่ไมไดระบุในรายการ
 คาทิปมัคคุเทศกไทย คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,000 บาท หรือ 30,000 

วอน /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
 คานํ้าหนักกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด ฉะนั้นกระเปาจะตองไมเกณฑนํ้าหนักดังนี้ 

กระเปาโหลดใตเครื่องบินจํานวนไมเกินทานละ 1 ใบ ใบละไมเกิน 15 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 7 
กิโลกรัม

 คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ และสําหรับราคานี้ทางบริษัทจะไมรวมคาภาษีทองเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 คาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือคนตางดาว
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%, คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด
 คายกกระเปาเดินทางใบใหญในโรงแรมทานละ 1 ใบ
 คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอรต 2. ใบประจําตัวคนตางดาว 3. 

ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4. สําเนาทะเบียนบาน (ถามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถามี) 6. รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป 
ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน โดยชําระคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว 
เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 
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เงื �อนไขการเดินทาง

เอกสารในการเดินทาง ☒  พาสปอรต ☐  วีซา

หมายเหตุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 15 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ 
ทางบริษัทยินดีคืนเงินใหทั้งหมดโดยหักคาธรรมเนียมวีซา (ถามี) หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให ถาตองการ

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร 
และเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลตางๆ

3. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง 
และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย 
แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมเนื่องจากความลาชาของสายการบิน 
โรงแรมที่พักในตางประเทศ เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ 
โดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 
และบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนํา
เขาประเทศ หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆ 
ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว  ทางบริษัทไมอาจคืนเงินใหทานไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 
ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากผูโดยสารเอง 
รวมทั้งบริษัทจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ 
หรือคนตางดาวที่พําพักอยูในประเทศไทย

4. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ 
ทั้งสิ้นแทนบริษัทนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น

5. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัท 
หรือชําระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 
ของบริษัทที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

เงื �อนไขการจอง / การยกเลิก

การจอง หรือสํารองที�นั�ง
 กรุณาจองลวงหนากอนการเดินทาง พรอมชําระ งวดแรก 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมัดจํา 10,000 บาท 

*หากเป็นราคาโปรโมชั�นชําระเงินเต็มจํานวนเท่านั�น  
 สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก
 แจงลวงหนาไมนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด 
 แจงลวงหนา 31 – 44 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทานละ 5,000 บาท 
 แจงลวงหนา 16 – 29 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทานละ 50% ของราคาทัวร
 แจงลวงหนา 1 – 15 วัน กอนการเดินทาง หักคาดําเนินการตางๆ รวม 100% ของราคาทัวร 
 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเขาเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั�งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ 

จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได คือ 
คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน 
การยกเลิกหรือลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล 
หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
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ใบจองทัวร์  เกาหลี

ชื�อ – นามสกุลผู้จอง *:   
จํานวนผู้เดินทาง *:        ท่าน
โทรศัพท์ที�ติดต่อสะดวก *:  เบอร์โทรศัพท์:  เบอร์แฟกซ์:  
                                       เบอร์มือถือ:  
E-mail *:   
จํานวนวัน *:         วัน        คืน
เดินทางโดยสายการบิน:  
วันเดินทาง *:  

รายชื�อผู้เดินทาง (กรณีเดินทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ ให้ตรงกับหน้าหนังสือเดินทาง): 
1. ชื�อ – นามสกุล:  

เลขที�พาสปอร์ต:  สะสมไมล์ (ถ้ามี)  
2. ชื�อ – นามสกุล:  

เลขที�พาสปอร์ต:  สะสมไมล์ (ถ้ามี)  
3. ชื�อ – นามสกุล:  

เลขที�พาสปอร์ต:  สะสมไมล์ (ถ้ามี)  
4. ชื�อ – นามสกุล:  

เลขที�พาสปอร์ต:  สะสมไมล์ (ถ้ามี)  
5. ชื�อ – นามสกุล:  

เลขที�พาสปอร์ต:  สะสมไมล์ (ถ้ามี)  

ห้องพัก 1 ท่าน:        ห้อง ห้องพัก 2 ท่าน:          ห้อง

เตียงเสริม:       ห้อง เด็กพักกับผู้ใหญ่:          ห้อง
อาหาร: ☐  ไม่ทานเนื�อวัว☐  ไม่ทานเนื�อหมู ☐  ไม่ทานสัตว์ปีก ☐  ทานมังสาวิรัต

ข้อมูลเพิ�มเติม:


