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AUTMUMN COLORS KOREA 
จุดเด่น 

 

 ชม อุทยานแห่งชาตโิซรคัซาน Seoraksan National Park  

 สักการะพระพุทธรูปองคใ์หญ่ที ่ วดัซนิฮงึ 

 ชม พระอาทติยต์กสุดแสนจะโรแมนติก ที ่Yeongeumjeong Pavillion 

 ตืน่ตาตืน่ใจกับ Everland สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเกาหลตีั ้งอยู่ทีเ่มอืงยงอนิ 

 ชอ้ปป้ิง ณ Duty Free Shop, ย่านเมยีงดง, COSMETIC OUTLET, ฮงแด 

 ชม พระราชวงัถ๊อกซูกุง Deoksugung Palace + Stone Wall 
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 สถาบนัสอนท ากมิจ ิ ชม วธิกีารท ากมิจ ิและใหท่้านไดท้ดลองท าดว้ยตัวท่านเอง 

 พเิศษ!! เก็บภาพความประทบัใจดว้ยการใส่ชุดประจ าชาติของเกาหลใีต ้ (ฮนับก)  

 ตืน่ตาตืน่ใจกับ Alive Museum 3 มติ ิหรือ Dynamic Maze  

 

ชื่อโปรแกรม  A UTMUMN COLORS KOREA    

จ านวน 5 วนั 3 คืน  

หมายเหตุ 

 ค่าทปิมัคคุเทศก์ไทย ค่าทปิมัคคุเทศก์ทอ้งถ ิน่ และพนักงานขับรถตาม

ธรรมเนียมคือ 1,000 บาท หรือ 30,000 วอน /ท่าน ตลอดทริปการ
เดนิทาง ขออนญุาตเก็บ ณ สนามบนิในวนัเดนิทาง 

 
ก าหนดการเดินทาง   
 

วนัท ี ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ  

 

21:00 น. คณะพรอ้มกัน  ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคาร 1 ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 4 เคานเ์ตอร์ D สายการบนิ JIN 

AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  

 

วนัท ี ่2 
อนิชอน - วนอุทยานแห่งชาตโิซรคัซาน (รวมค่ากระเชา้) - วดัซนิฮึงซา - เมอืงซกโช - ตลาดปลาแด

โพฮงั - Yeongeumjeong Pavillion 

 

01:05 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหลใีต ้ โดยเทีย่วบนิที ่ LJ002 

 

08:25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อนิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต้ (เวลาทอ้งถ ิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) กรุณาปรับนาฬกิา

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถ ิ่นเพือ่สะดวกในการนัดหมาย หลังผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ย 

น าท่านเดินทางสู่  จังหวัด คังวอนโด ซึง่ม ีแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธร รมชาติที่ม ีช ื่อเส ีย ง  ณ  อุทยานแห่งช าติโซร ัคซาน 

Seoraksan National Park ที่ ถ ื อ เ ป็ น หนึ่ ง ใ น อุ ท ย า น

แห่งชาติที่สวยงาม และม ีชือ่ เส ียงมากที่สุดของเกาหลใีตซ้ ึ่ง

ในช่วงฤดูใบไมเ้ปลี่ยนส ีจะมคีวามสวยงามเป็นพิเศษเพราะทั้ง

หุ บ เ ข า  แ ล ะ

ทางเดินจะเต็ม

ไ ปด ้วย ต ้น เ ม

เ ป้ิ ลส ี แ ด งส ้ม

เหลืองสลับกันเปรียบเสม ือนเป็นสวติเซอร์แลนดแ์ดนเกาหล ี**

พเิศษรวมค่าขึน้กระเช ้าชมววิแบบพาโนราม่า 360 องศา** 

น าทุกท่านไปสั กการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ วดัซินฮึงซา 

Sinheungsa Temple เป็นวัดพุทธพระใหญ่ที่เก่าแก่สร ้างข ึ้น

ในสมัยอาณาจักรชลิล่ามคีวามสูงถ ึง 10 เมตร ซึ่งถอืเป็นหนึ่งใน

สัญลักษณข์องซอรัคซาน   

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู แฮมุนทงั หมอ้ไฟซฟู้ีด)  
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น าทุกท่านสู่ เมอืงซกโช เมอืงเล็กๆ น่ารักที่อยู่ทางดา้นตะวันออกสุดของเกาหลี ซกโชมชีื่อในเรื่องของทะเล

และขุนเขาอกีทั้งยังเป็นเม ืองยอดนยิมตากอากาศของคนเกาหล ีพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศที ่ตลาดปลาแด

โพฮัง เต็มไปด ้วยร ้านคา้ร ้านอาหารที่จะขายอาหารทะเลสดๆ  รวมทั้งอาหารทะเลแหง้ที่เป็นที่น ิยมขอ ง

นักท่องเที่ยวเพราะนอกจากอาหารจะสดแลว้ ยังราคาไม่แพงอกีดว้ย นอกจากนี้ยังม ีอาหารพื้นเม ืองที่ตอ้งมาชิม

ใหไ้ ด ้ค ือ  Ojingeo sundae ไ ส ้ก ร อ ก วุ ้น เส ้น  น า ท่านชม  พระอาท ิตย ์ตก สุดแสนจะโรแมนติก  ที่  

Yeongeumjeong Pavillion ซึ่งตั ้งอ ยู่ ที่ทาง เขา้ขอ งท่าเ รือ  Dongmyeong Harbour ไฮ ไลท์ของที่น ี่ค ือ

ศาลาตัง้อ ยู่บนภูเขาหนิท่ามกลางทะเลรอบลอ้ม พรอ้มกับเพลนิเพลนิวิวทวิทัศน ์และฟังเส ียงคลื่นกระทบโขดหนิ

คลา้ยกับเสยีงพณิของเกาหลีทีสุ่ดแสนจะโรแมนตกิ 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมนู บลูโกก ิหมูผดัซอสขลุกขลกิ) 

 

ท ีพ่กั   SEORAK KUMHO RESORT หรอืเทยีบเทา่       

 

 

 

วนัท ี ่3 
เรยีนท ากมิจ ิ+ ชุดฮนับก - Everland (รวมบตัรเคร ือ่งเล่น) - สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 - ตลาดฮง

แด 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สถาบนัสอนท ากมิจ ิชมวธิกีารท ากมิจิ และใหท่้านไดท้ดลองท าดว้ยตัวท่านเอง และสามารถ

น ากลับมาเป็นของฝาก **พิเศษเก็บภาพความประทบัใจด้วยการใส่ชุดประจ าชาตขิองเกาหลีใต้ (ฮนั

บก) พรอ้มถ่ายภาพเป็นท ีร่ะลึก** จากนั ้นน าท่านปลดปล่อย

ความเป็นเด็กอ ีกครั้งที่ Everland สวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่

ทีสุ่ดของเกาหลีตัง้อ ยู่ที่เมอืงยงอ ิน ท่านจะไดท่้องไปกับโลก

ของสัตว์ป่าซาฟารี  และท่านจะไดพ้บกับ ไลเกอร์  ซ ึ่งเป็นลูก

แฝดผสมที่เกดิข ึ้นจากความรักระหว่างส ิงโตผูเ้ป็นพ่อ และเสอืผู ้

เป็นแ ม่นับ เป็นแฝดผสมเส ือ- ส ิงโตคู่แ รกใน โลก  เต ิมเต็ ม

ความสุขของท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จ ากัดชนิด 

อย่าพลาด T-Express (รถไฟเหาะกระชากวญิญาณ) รวมถงึพบ

กับ FESTIVAL WORLD การแสดงขบวนพาเหรดสุดตระการตา 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู BBQ Buffet) 

จากนัน้ชม สวนลอยฟ้า แลนดม์าร์กแห่งใหม่กรุงโซลที ่Seoullo 7017 สวนและทางเดินลอยฟ้านี้จะ ตกแต่ง

ดว้ยตน้ไม ้พุ่มไมแ้ละดอกไมก้ว่า 24,085 ตน้ จาก 228 สายพันธุ ์ในตอนกลางคนื กระถางดอกไม ้645 กระถาง

จะส่องสว่างเป็นส ีๆ  ถงึ 3 สดีว้ยกันมคีวามยาวกว่า 1.7 กโิลเมตร 

กลายเป็นพืน้ที่สเีขยีวใจกลางเมอืง ชอ้ปป้ิงบนถนนวัยรุ่นสุดชิค

ที่ ย่ านช ้อปป้ิ ง ฮงแด  Hongdae เ ป็นย่ านช ้อปป้ิ งบริ เวณ

ดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ  จงึเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น มทัี้ง

สนิคา้แฟช่ัน เส ือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของก ิ๊ ฟชอ้ป เครื่องเขยีน

ต่างๆ รวมทัง้กจิกรรมทางวัฒนธรรมทางศิลปะการแสดง และ

งานเทศกาลที่น่าสนใจมากมาย นอกจากนี้ยังมงีานสตรีทอาร์ท

เก๋ๆ หลายภาพทีเ่พน้ท์อยู่บนก าแพง จงึเป็นสเน่หอ์ ีกอย่างหนึ่ง

ของย่านนี้ จงึท าใหฮ้งแด เป็นอ ีกสถานที่หน ึ่งทีไ่ม่ควรพลาด

เลยทเีดียวเม ื่อไดม้าเที่ยวทีเ่กาหลีต่อจากนัน้มาเอาใจสาวก

แฟน คลั บ วั นพี ชที่  ONE PIECE คา เฟ่ ว ันพีช  ซ ึ่ง เ ป็ น

รา้นอาหารที่ตกแต่งสไตล์วันพีชทั้งหมด ใหบ้รรยากาศแบบชลิล์ๆ  และเป็นกันเองสุดๆ แถมยังม ีเมนูอาหารที่

น่าสนใจหลากหลายเมนูดว้ยกัน  แถมบางเมนูยังถูกออกแบบใหเ้ป็นรูปตัวการ์ตูนวันพีชอกีดว้ย  (ไม่รวมค่า

เคร ือ่งดืม่) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

รหัสโปรแกรมทัวร ์    AUTUMN COLOR KOREA  OCT17-LJ-W02 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมนู จมิดกั ไก่ผดักบัวุน้เสน้) 

              

ท ีพ่กั   BENIKEA H AVENUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่    

 

วนัท ี ่4 
ศูนย ์โสม  - ศูนย ์สมุนไพรสนเข็มแดง - Cosmetic Shop - พระราชวงัถ๊ อกซูกุง  +  Stone Wall - 

Duty Free - คลองซองเกซอน - โซลทาวเ์วอร ์ (ไม่รวมค่าลฟิท)์ - ตลาดเมยีงดง  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น า ท่านชม แหล่ งสมุน ไ พร ที่ ศูนย ์โสม  Ginseng Center 

เกาหลใีตถ้อืเป็นประเทศทีม่ ีการผลติโสมเกาหลีทีม่คีุณภาพเป็น

อันดับ 1 ของโลกซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพโสมทีม่ ีคุณภาพดี

ทีสุ่ด โดยท่านสามารถเลอืกซือ้ผลติภัณฑโ์สมไดใ้นราคาทีถู่ก

กว่าเม ืองไ ทยถ ึงสองเท่า เหม าะแก่ การที่จะเ ป็นขอ งฝาก 

ต่อจากนัน้น าท่านสู่  ศูนย ์สมุนไพรน ้ามนัสนเข็มแดง ซ ึง่เป็น

ผลติภัณฑท์ี่นยิมมารับประทานเพือ่ลา้งสารพษิในร่างกาย ลา้ง

ไขมันในเสน้เล ือด ท่ัวทั้งร่างกาย  ป้องกันไขมันอุดตันในเสน้

เลอื,โรคหัวใจ,  

โรคภูม ิแพ ้เป็นตน้ ส่องดูเค ล็ดไม่ลับฉบับหนา้ใสของสาว

เกาหลีที่ Cosmetic Shop ท่านสามารถชมการสาธิตวิธ ีใช ้

เครื่องส าอางค ์เคล็ดไม่ลับหนา้ใสของสาวเกาหลี และเลอืกซื้อ

เวชส าอางค์ชือ่ดังของเกาหลีไดใ้นราคาทอ้งถ ิ่น  อาทิ Dr.MJ, 

DEWINS, MISSHA และอ ื่นๆ อ ีกมากมาย เยี่ยมชมพระราชวัง

สุดสวยที่ พระราชวงัถ๊อกซูกุง Deoksugung Palace + 

Stone Wall ตั ้งอยู่อ ย่างโดดเด่ น ท่าม กลางอาคารสไตล์

ตะวันตกใจกลางกรุงโซล ซึง่พระราชวังแหง่น ีม้ถีนนก าแพงหนิ

อันม ีชือ่ เส ียงทีม่ักม ีผูค้นน ิยมไปเดนิเล่นพักผ่อนชืน่ชมกับงาม

งดงามของพระราชวัง โดยภายในพระราชวังม ีอาคารสไตล์

ตะวันตกที่ส าคัญทางประวัต ิศาสตร์และการเม ือง นอกจากนี้

ภายในพระราชวังยังมสี ิง่ก่อสรา้งทีน่่าสนใจอกีมากมายใหไ้ดช้ม 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ไก่ตุ๋นโสม) 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่Duty Free ทีน่ ี่ม ีการรวบรวมสินคา้ชั ้นน าใหท่้านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด 

อาท ิน ้าหอม เส ือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดับ 

เ ป็นต ้น  พ ร ้อ ม เ ดินช ม วิว ชิว ๆ  ทื่  ค ลองซ อน เ กซอ น 

Cheonggyecheon เด ิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตม ีอายุกว่า 

600 ปีที ่ทอดผ่านใจกลางเมอืงหลวงแต่ในปัจจุบันไดม้ ีการ

พั ฒ น า แ ล ะ

บู ร ณะ คล อ ง

แห่ ง น ี้ข ึ้ น ม า

ใหม่ท าใหก้ รุง

โซลม ีคลองที่

ย า ว ก ว่ า  6 

ก ิ โ ล เ ม ต ร 

ตระการตากับสุดยอดหอคอยแหง่รักที ่โซลทาวเวอร ์N Seoul 

Tower ตั ้งอยู่บนภูเขานัมซาน เป็นจุดท่องเที่ยวที่ถ ือ ว่าเป็น

ไฮไลทส์ าคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเหน็ววิท่ัว
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ทัง้กรุงโซลทีน่ ีม่คีวามเชือ่ว่าคู่รักทีไ่ดม้าคลอ้งกุญแจทีน่ ีจ่ะรักกันยาวนานตลอดไป (ไม่รวมค่าลฟิท)์ 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมนู หมูย่างเกาหล)ี 

ชอ้ปป้ิง ย่านเมยีงดง MYEONGDONG สยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟช่ันของเกาหลีเป็น

อย่างไรกา้วล ้าน าสมัยเพยีงใดท่านจะตอ้งมาที่เมยีงดงแหง่น ีพ้บกับสนิคา้วัย รุ่น  อาท ิเส ือ้ผา้แฟช่ันแบบอนิเทรน

เครื่องส าอางดังๆ ของเกาหลพีบกับความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบ  

              

ท ีพ่กั   BENIKEA H AVENUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่    

 

วนัท ี ่5 
ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจยีระไนพลอย - Alive Museum -  ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงิน

วอน - สนามบนิอนิชอน - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั ฮอตเกนามู ตน้ไมช้น ิดน ีเ้จริญเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ

และระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรุ่ีนใหม่น ิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับใหส้ะอาด

แข็ งแร ง  ป้อ งกั นโร คตั บแ ข็ง  ไ ม่ถู ก ท าล ายจาก การ ดื่ม

แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี่  สารตกคา้งจากอาหารและยา น าท่าน

เขา้ชม โรงงานเจียระไนพลอย อเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดน

ของพลอยสมี่วง พลอยแหง่สุขภาพและการน าโชค โดยมตีัง้แต่

สมี่วงอ่อนเย็นตาจนถงึสมี่วงไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะ

งามจับตาเม ือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มอื ใหทุ้ก

ท่านไดส้ัมผัสความตืน่เตน้กันที่ Dynamic Maze เป็นสถานที่

ที่ เ ป รี ย บ

เ ห ม ื อ น เ ข า

วง ก ต ข น า ด

ย่อ ม ใ หท้าน

ไดใ้ชทั้กษะในการผ่านด่านแต่ละด่านเพื่อหาทางออก ท่านจะ

ไดรั้บทัง้ความสนุกสนานและความตืน่เตน้ในแต่ละด่านของเขา

วงกต ในแต่ละด่านจะมจุีดใหท่้านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลกึอ ีก

ดว้ย  **หากท่านไหนไม่ประสงค์เข้าเล่นเขาวงกต  ท่าน

สามารถเขา้ชม พพิธิภณัฑ ์ 3 มติ ิAlive Museum แทน** 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู) 

เด ินชอ้ปป้ิงที ่ถนนอนิซาดง Insadong ตั ้งอยู่ใจกลางเม ือง 

มทีี่ส ินคา้เก่าและดัง้เดมิจ าหน่าย  รวมทัง้เต็มไปดว้ยแกลลอรี

มากมายถงึ 100 แกลลอรี ซ ึ่งม ีทั ้งศ ิลปะภาพวาดแบบดั ้งเด ิม 

และศิลปะแบบพืน้บา้น เรียกไดว่้าทีน่ ีค่ ือศูนย์รวมของศลิปะเลย

ก็ว่าได ้หลังจากนั ้นไดเ้วลาน าท่านสู่  ท่าอากาศยานอ ินชอน 

เพือ่เตรียมตัวเด ินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ ชอ้ปป้ิงท ี ่

SUPERMARKET เพื่อซ ื้อของฝากคนทางบา้นที่ร ้านแห่งน ี้ม ี

ขนมพื้นเมอืงเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้กมิจิ ไก่ตุ๋นโสมทีบ่รรจุอยู่

ในถุงสุญญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของทีร่ะลกึ 

 

19:55 น.  ออกเดนิทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ JIN AIR 

เทีย่วบนิที ่LJ001 

 

23:35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิ โดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

รหัสโปรแกรมทัวร ์    AUTUMN COLOR KOREA  OCT17-LJ-W02 

 

อตัราค่าบริการ 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 

 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซ่ีา 

- 

เดอืน  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 * วันปิยมหาราช 19,900 19,900 19,900 6,900 - 

24 ต.ค. 60 - 28 ต.ค. 60  17,900 17,900 17,900 6,900 - 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

 กรณทีี่ท่านตอ้งออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลื่อนเวลา  และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม หรือแพอ้าหารเน ือ้สัตวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหชั้ดเจน 

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ด ินทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากที่ไดช้ าระค่ามัดจ าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่

เหลอื กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่ รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเน ินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอร์ตใหท้างบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบนิ 

 หลังจากทีท่่านไดช้ าระค่ามัดจ า และค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะ

จัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์ หรือแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้

 ราคาทัวร์ใชต้ั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุเท่านัน้ 

 ทางบริษัทไม่ม ีนโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่ รูจั้กกัน กรณทีี่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร์เท่านัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

 ลูกคา้ที่เด ินทาง 3 ท่าน  อาจม ีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ  (พักเดี่ยว) ข ึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม  ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบัิต ิส าหรับนักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรียกเก็บเพือ่ เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้ริการในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ่้ายส่วนนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวร์ระหว่างการเดนิทาง 

 กรณทีีท่่านตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง มคี่าใชจ่้ายเพิม่ 3,000 บาท ต่อท่าน (ก่อนวันเดนิทาง 5 วันเท่านัน้) 

 ***โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอ้าจะม ีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อ ยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค าน ึงถ ึง

ผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลักทัวร์ครั้งน ี้มวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้  ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตัว

ออกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะคดิค่าด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่วเองวันละ 5,000 บาท ต่อท่าน 

 ***เน ือ่งจากทางแลนดเ์กาหล ีไดรั้บแจง้เตอืนหลายครั้งจากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลีใต  ้ และจากสาย

การบนิ เรื่องผูแ้อบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปดว้ย วัตถุประสงคอ์ ื่น เช่น ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย  ดังนั ้น

ตัง้แต่ วันที ่1 ม ีนาคม 2558 ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นตอ้งเก็บค่าประกันเพื่อใหลู้กคา้ไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านั ้น เป็น

จ านวนเงิน 3,500 บาท หากลูกคา้เป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เด ินทางท่องเทีย่วพรอ้มกรุ๊ปและกลับพร ้อมกรุ๊ปตาม

โปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรับเงินประกันน ี้ค ืนเต็มจ านวน ดังนั ้นจึงใคร่ขอความร่วมม ือจากลูกคา้ปฎิบัต ิตาม

เงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิทธิไ์ม่คนืเงนิประกันกรณลูีกคา้ไม่ผ่านกองตรวจคนเขา้เม ือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่

ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ 

 ***หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่ม.เกาหลีกักตัวไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ ค่าใชจ่้ายทีเ่ก ิดข ึ้นในระหว่างถูกกักตัว และส่ง

ตัวกลับประเทศไทย ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทั้งหมด 
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 ***หากท่านตดิด่านตม.ทั้งฝ่ังประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางท่องเทยีวได ้ทางบริษัทจะ

ไม่รับผดิชอบหรือคนืเงนิค่าทัวร์ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 รายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค าน ึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 * หนังส ือเด ินทางตอ้งม ีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เด ือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงคเ์ด ินทางเพื่อ

ท่องเทีย่วเท่านั ้น  หากลูกคา้ไม่สามารถเดินทางไดเ้น ื่องจากเหลือพาสปอร์ตนอ้ยกว่า  6 เด ือน ทางบริษัทจะไม่

รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส ิน้หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อ

จลาจล หรือกรณีทีท่่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืง หรือเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทั้ง

จากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางม ื้อ  เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหก้ับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก

เดนิทางแลว้  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจาก   

 ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง  

 ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณทีีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรือคนืเงนิได ้ หากท่านตอ้ง

ซือ้ บัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่

สามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดินทางได ้ทั้งน ี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบนิล่าชา้หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของ

เทีย่วบนิหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณเีกดิความผิดพลาดจากบริการจากสายการบนิ (ความล่าชา้ของเที่ยวบิน 

การยกเลกิเที่ยวบนิ ม ีการยุบเทีย่วบินรวมกัน ตารางการเดินทางมกีารเปลี่ยนแปลง เน ือ่งจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชงิพาณิชย์  หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ ) 

โปรดเขา้ใจและรับทราบว่า ผูจั้ดจะไม่ รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณ ีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้ง

การันตมีัดจ ากับสายการบนิ  หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter Flight, 

Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด 

 เม ื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถ ือว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 ขอสงวนสิทธ ิ์ส าหรบัลูกคา้ชาวไทยเทา่น ัน้ท ีเ่ด ินทางไปกลบัพร ้อมกรุ๊ป **ถ้าลูกคา้เป็นชาวต่างชาตชิ าระ

เพิม่ทา่นละ 3,000 บาท** 

 **ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากด่านตรวจคนเขา้เมอืงในการ เข้า-ออกท ัง้ประเทศไทย

และประเทศเกาหลใีต้ หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอื่นๆ ทกุกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ์ไม่คนืค่าใชจ่้ายไม่

ว่ากรณีใดๆท ิง้สิน้** 

 *** ทวัรน์ ี้จดัใหเ้ฉพาะลูกค้าท ีป่ระสงคจ์ะไปท่องเท ีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเทา่น ัน้   บร ิษทัฯ ขอสงวน

สทิธ ิ์ หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรอืไม่เท ีย่วตามรายการท ีบ่รษิทัก าหนด บรษิทัขอปรบัทา่น

ละ 300 USD*** 

 

อตัราค่าบรกิารน ีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ JIN AIR 

 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น  (ในกรณีม ีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกฬีา หรือก ิจกรรมอ ืน่ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเม ืองใกลเ้ค ียงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกม ือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบริษัทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 ค่ารถรับ – ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทัวร์ 

 ค่าอัตราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันภัยอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณลีูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอ ียดเพิ่มเต ิมไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้  390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

 ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 
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อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตัวทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าทปิมัคคุเทศก ์ไทย ค่าทปิมัคคุเทศก ์ทอ้งถ ิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนยีมคอื 1,000 บาท หรือ 30,000 

วอน /ทา่น ตลอดทริปการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด ฉะนั ้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑ ์น ้าหนักดังน ี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื่องบนิจ านวนไม่เกนิ ท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 15 กโิลกรมั และกรณถีอืข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ั่งเพิม่ ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 ค่าท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้ว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

 ค่าวซี่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3. ใบส าคัญถ ิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้ม ี) 5. สมุดบัญชีเงนิฝาก (ถา้ม ี) 6. รูปถ่ายส ี2 น ิว้ 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผูด้ าเน ินการ

ยื่นวีซ่าใหท่้าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า)  

 

 

เง ื่อนไขการเดินทาง  

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอร์ต  ☐  วซี่า 

 

หมายเหตุ 

 

1. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเด ินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณทีี่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณนี ี้ 

ทางบริษัทยินดคีนืเงนิใหทั้้งหมดโดยหกัค่าธรรมเนยีมวีซ่า (ถา้ม)ี หรือจัดหาคณะทัวร์อ ืน่ให ้ ถา้ตอ้งการ 

2. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์น ี้ เม ื่อเก ิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณทีี่สูญหาย สูญเส ียหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหวัหนา้ทัวร์  

และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทอกีครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากความ

ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเม ืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะ

ค าน ึงถ ึงความสะดวกของผูเ้ด ินทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เม ืองหา้มผู ้

เดนิทางเน ือ่งจากม ีส ิง่ผิดกฎหมายหรือส ิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเด ินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติ

ส่อไปในทางเส ื่อมเสยี หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให ้

ท่านไดไ้ม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่า อันส ืบเน ื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้วทีพ่ าพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่ม ีสทิธ ิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส ิน้แทนบริษัทนอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้ 

5. เม ื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บริษัทจะถอืว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษัททีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

 

เง ื่อนไขการจอง / การยกเลิก  
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การจอง หรอืส ารองท ีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมดัจ า 10,000 บาท *หาก

เป็นราคาโปรโมช ัน่ช าระเงนิเต็มจ านวนเทา่น ัน้   

 ส่วนทีเ่หลอืช าระทันทกี่อนการเด ินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง 

 

การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  

 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 5,000 บาท  

 แจง้ล่วงหนา้ 16 – 29 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 

 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 15 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าด าเนนิการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์  

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย  จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ

เลื่อนการเด ินทางของท่านไปยังคณะต่อ ไป แต่ทั ้งน ี้ท่ านจะตอ้งเส ียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเ รียกคืนได  ้ค ือ 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่ รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลกิหรือล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส ิ่งของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่ก ิดข ึ้นเหนือ

การควบคุมของบริษัท 


