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ULTRA AUTUMN KOREA 
จุดเด่น 

 

 ชม อุทยานแหง่ชาตโิซรคัซาน Seoraksan National Park  

 สกัการะพระพุทธรูปองคใ์หญ่ที ่วดัซนิฮงึ 

 ชม พระอาทติยต์กสุดแสนจะโรแมนตกิ ที ่Yeongeumjeong Pavillion 

 ตืน่ตาตืน่ใจกบั Everland สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหลตีัง้อยู่ทีเ่มอืงยงอนิ 

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

 ชม พระราชวงัถอ๊กซูกงุ Deoksugung Palace + Stone Wall 
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 สถาบนัสอนท ากมิจ ิชม วธิกีารท ากมิจ ิและใหท้า่นไดท้ดลองท าดว้ยตวัทา่นเอง 

 พเิศษ!! เก็บภาพความประทบัใจดว้ยการใสชุ่ดประจ าชาตขิองเกาหลใีต ้(ฮนับก)  

 ตืน่ตาตืน่ใจกบั Alive Museum 3 มติ ิหรอื Dynamic Maze  

 เอาใจสาวกแฟนคลับวนัพชีที ่One Piece Café คาเฟ่วนัพชี 

 
ชื่อโปรแกรม ULTRA AUTUMN KOREA   

จ านวน 5 วนั 3 คนื 

 
 
หมายเหตุ 

 ค่าทปิมัคคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคอื 1,000 บาท หรอื 
30,000 วอน /ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง ขออนญุาตเก็บ ณ สนามบนิในวนัเดนิทาง 

 
ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ  

 

21:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคาร 1 ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 4 เคาน์เตอร์ D สายการบนิ JIN 
AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  

 

วนัที ่2 
อนิชอน - วนอุทยานแหง่ชาตโิซรคัซาน (รวมคา่กระเชา้) - วดัซนิฮงึซา - เมอืงซกโช - ตลาดปลาแด
โพฮงั - Yeongeumjeong Pavillion 

 

01:05 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่LJ002 
 

08:25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน อนิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) กรุณาปรับนาฬกิา
ของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับ

สัมภาระเรียบรอ้ย น าท่านเดนิทางสู่ จังหวัด คังวอนโด ซึง่มีแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาตทิีม่ชี ือ่เสยีง ณ อุทยานแหง่ชาตโิซรคัซาน Seoraksan National Park 
ทีถ่อืเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาตทิีส่วยงาม และมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุของเกาหลใีตซ้ึง่

ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสจีะมคีวามสวยงามเป็นพเิศษเพราะทัง้หุบเขา และทางเดนิจะ
เต็มไปดว้ยตน้เมเป้ิลสแีดงสม้เหลอืงสลับกันเปรียบเสมือนเป็นสวติเซอร์แลนดแ์ดน

เกาหล ี**พเิศษรวมคา่ขึน้กระเชา้ชมววิแบบพาโนราม่า 360 องศา** น าทุก

ท่านไปสักการะพระพุทธรูปองคใ์หญ่
ที่  ว ัด ซิ น ฮึ ง ซ า  Sinheungsa 

Temple เ ป็ น วั ดพุ ทธพ ร ะ ใหญ่ที่
เกา่แกส่รา้งขึน้ในสมัยอาณาจักรชลิลา่

มคีวามสงูถงึ 10 เมตร ซึง่ถอืเป็นหนึ่ง

ในสญัลกัษณ์ของซอรัคซาน   
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู แฮมุนทงั หมอ้
ไฟซฟีู้ ด)  

น าทุกท่านสู่ เมืองซกโช  เมืองเล็กๆ น่ารักที่อยู่ทางดา้น
ตะวันออกสดุของเกาหล ีซกโชมชีือ่ในเรือ่งของทะเลและขนุเขา

อกีทัง้ยังเป็นเมอืงยอดนยิมตากอากาศของคนเกาหลี พาทกุทา่นไปสมัผัสบรรยากาศที ่ตลาดปลาแดโพฮัง เต็ม

ไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหารทีจ่ะขายอาหารทะเลสดๆ รวมทัง้อาหารทะเลแหง้ทีเ่ป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วเพราะ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

รหสัโปรแกรมทวัร ์AUTUMN   KOREA 5D3N NOV18-LJ-W02 

นอกจากอาหารจะสดแลว้ ยังราคาไม่แพงอกีดว้ย นอกจากนี้ยังมอีาหารพื้นเมอืงทีต่อ้งมาชมิใหไ้ดค้อื Ojingeo 
sundae ไสก้รอกวุน้เสน้ น าท่านชม พระอาทติยต์กสุดแสนจะโรแมนตกิ ที ่Yeongeumjeong Pavillion 

ซึง่ตัง้อยู่ทีท่างเขา้ของท่าเรือ Dongmyeong Harbour ไฮไลทข์องที่นี่คอืศาลาตัง้อยู่บนภูเขาหินท่ามกลาง

ทะเลรอบลอ้ม พรอ้มกับเพลนิเพลนิววิทวิทัศน์ และฟังเสยีงคลืน่กระทบโขดหนิคลา้ยกับเสยีงพิณของเกาหลี
ทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู บลโูกก ิหมูผดัซอสขลุกขลกิ) 

 

ทีพ่กั   SEORAK KUMHO RESORT หรอืเทยีบเทา่       
 
 

วนัที ่3 
เรยีนท ากมิจ ิ+ ชุดฮนับก - Everland (รวมบตัรเครือ่งเลน่) - สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 – ตลาดฮง

แด - One Piece Café (ไมร่วมคา่เครือ่งดืม่) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่สถาบนัสอนท ากมิจ ิชมวธิกีารท ากมิจ ิและใหท้า่นไดท้ดลองท าดว้ยตัวทา่นเอง และสามารถ
น ากลับมาเป็นของฝาก **พเิศษเก็บภาพความประทบัใจดว้ยการใสชุ่ดประจ าชาตขิองเกาหลใีต ้(ฮนั

บก) พรอ้มถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ** จากนัน้น าทา่นปลดปลอ่ย
ความเป็นเด็กอกีครั้งที่ Everland สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่

ทีสุ่ดของเกาหลตีัง้อยู่ทีเ่มืองยงอนิ ท่านจะไดท้่องไปกับโลก

ของสัตว์ป่าซาฟารี และท่านจะไดพ้บกับ ไลเกอร์ ซึง่เป็นลูก
แฝดผสมทีเ่กดิขึน้จากความรักระหวา่งสงิโตผูเ้ป็นพ่อ และเสอืผู ้

เ ป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก เติมเต็ม
ความสขุของท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จ ากัดชนิด 

อย่าพลาด T-Express (รถไฟเหาะกระชากวญิญาณ) รวมถงึพบ
กบั FESTIVAL WORLD การแสดงขบวนพาเหรดสดุตระการตา 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู BBQ Buffet) 
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จากนัน้ชม สวนลอยฟ้า แลนดม์าร์กแห่งใหม่กรุงโซลที ่Seoullo 7017 สวนและทางเดนิลอยฟ้านี้จะ ตกแต่ง
ดว้ยตน้ไม ้พุ่มไมแ้ละดอกไมก้วา่ 24,085 ตน้ จาก 228 สายพันธุใ์นตอนกลางคนื กระถางดอกไม ้645 กระถาง

จะสอ่งสวา่งเป็นสีๆ  ถงึ 3 สดีว้ยกนัมคีวามยาวกวา่ 1.7 กโิลเมตร 

กลายเป็นพืน้ทีส่เีขยีวใจกลางเมอืง ชอ้ปป้ิงบนถนนวยัรุ่นสดุชคิ
ที่ ย่านชอ้ปป้ิง ฮงแด Hongdae เป็นย่านชอ้ปป้ิงบริเวณ

ดา้นหนา้ของมหาวทิยาลยัฮงอกิ จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวยัรุ่น มทีัง้
สนิคา้แฟชัน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน

ต่างๆ รวมทัง้กจิกรรมทางวัฒนธรรมทางศลิปะการแสดง และ

งานเทศกาลทีน่่าสนใจมากมาย นอกจากนี้ยังมงีานสตรทีอารท์
เก๋ๆ  หลายภาพทีเ่พน้ทอ์ยู่บนก าแพง จงึเป็นสเน่หอ์กีอย่างหนึง่

ของย่านนี้ จงึท าใหฮ้งแด เป็นอกีสถานทีห่นึ่งทีไ่ม่ควรพลาด
เลยทีเดียวเมื่อไดม้าเทีย่วที่เกาหลตี่อจากนั้นมาเอาใจสาวก

แฟนคลับวันพีชที่ One Piece Café คาเฟ่วนัพีช ซึ่งเป็น
รา้นอาหารทีต่กแต่งสไตลว์ันพีชทัง้หมด ใหบ้รรยากาศแบบชลิล์ๆ  และเป็นกันเองสุดๆ แถมยังมเีมนูอาหารที่

น่าสนใจหลากหลายเมนูดว้ยกัน แถมบางเมนูยังถูกออกแบบใหเ้ป็นรูปตัวการ์ตูนวันพีชอกีดว้ย (ไม่รวมค่า

เครือ่งดืม่) 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู จมิดกั ไกผ่ดักบัวุน้เสน้) 
              

ทีพ่กั   BENIKEA H AVENUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่    

 

วนัที ่4 
ศูนยโ์สม - ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง - Cosmetic Shop - พระราชวงัถ๊อกซูกุง  + Stone Wall - 

Duty Free - คลองซองเกซอน - โซลทาวเ์วอร ์(ไมร่วมคา่ลฟิท)์ - ตลาดเมยีงดง  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมแหล่งสมุนไพรที่ ศูนย์โสม  Ginseng Center 
เกาหลใีตถ้อืเป็นประเทศทีม่กีารผลติโสมเกาหลทีีม่คีณุภาพเป็น

อันดับ 1 ของโลกซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพโสมทีม่ีคุณภาพดี

ทีส่ดุ โดยท่านสามารถเลอืกซือ้ผลติภัณฑโ์สมไดใ้นราคาทีถู่ก
กว่าเมืองไทยถึงสองเท่า เหมาะแก่การที่จะเป็นของฝาก 

ต่อจากนัน้น าท่านสู ่ศูนยส์มุนไพรน า้มนัสนเข็มแดง ซึง่เป็น
ผลติภัณฑท์ีน่ิยมมารับประทานเพื่อลา้งสารพษิในร่างกาย ลา้ง

ไขมันในเสน้เลอืด ทั่วทัง้ร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเสน้

เลอื,โรคหัวใจ,  โรคภูมแิพ ้เป็นตน้ สอ่งดเูคล็ดไม่ลับฉบับหนา้
ใสของสาว เกาหลีที่  Cosmetic Shop ท่านสามารถชมการสาธิต วิธี ใ ช ้

เครื่องส าอางค ์เคล็ดไม่ลับหนา้ใสของสาวเกาหลี และเลอืกซือ้เวชส าอางคช์ือ่ดัง
ของเกาหลีไดใ้นราคาทอ้งถิ่น อาทิ Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอื่นๆ อีก

มากมาย เยี่ยมชมพระราชวังสุดสวยที่ พระราชวงัถ๊อกซูกุง Deoksugung 
Palace + Stone Wall ตัง้อยู่อย่างโดดเด่น ท่ามกลางอาคารสไตลต์ะวันตกใจ

กลางกรุงโซล ซึง่พระราชวังแหง่นีม้ถีนนก าแพงหนิอนัมชีือ่เสยีงทีม่ักมผีูค้นนยิมไป

เดนิเลน่พักผ่อนชืน่ชมกับงามงดงามของพระราชวัง โดยภายในพระราชวังมอีาคาร
สไตลต์ะวนัตกทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละการเมอืง นอกจากนี้ภายในพระราชวัง

ยังมสี ิง่กอ่สรา้งทีน่่าสนใจอกีมากมายใหไ้ดช้ม 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ไกตุ่น๋โสม) 
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ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่Duty Free ทีน่ี่มกีารรวบรวมสนิคา้
ชัน้น าใหท้่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิน ้าหอม 

เสื้อผา้ เครื่องส าอาง 

ก ร ะ เ ป๋ า  น า ฬิ ก า 
เครื่องประดับ เป็นตน้ 

พรอ้มเดนิชมววิชวิๆ ทื ่
คลองซอนเกซอน 

Cheonggyecheon 

เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่น
อดีตมีอายุกว่า 600 ปี

ที่ ทอดผ่านใจกลาง
เ มื อ ง ห ล ว ง แ ต่ ใ น

ปัจจุบันไดม้กีารพัฒนาและบรูณะคลองแห่งนี้ข ึน้มาใหม่ท าใหก้รุงโซลมี
คลองที่ยาวกว่า 6 กโิลเมตร ตระการตากับสุดยอดหอคอยแห่งรักที่ 

โซลทาวเวอร ์N Seoul Tower ตัง้อยูบ่นภเูขานัมซาน เป็นจดุทอ่งเทีย่วทีถ่อืวา่เป็นไฮไลทส์ าคญัของกรุงโซล 

เพราะเป็นจุดชมววิทีม่องเห็นววิทั่วทัง้กรุงโซลทีน่ี่มีความเชือ่ว่าคู่รักทีไ่ดม้าคลอ้งกุญแจทีน่ี่จะรักกันยาวนาน
ตลอดไป (ไมร่วมคา่ลฟิท)์ 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู หมูยา่งเกาหล)ี 

ชอ้ปป้ิง ย่านเมยีงดง MYEONGDONG สยามสแควร์เกาหลี 

หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลเีป็นอย่างไรกา้วล ้า
น าสมัยเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้พบกับสนิคา้วัยรุ่น 

อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรนเครือ่งส าอางดงัๆ ของเกาหลพีบ
กบัความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบ  

              

ทีพ่กั   BENIKEA H AVENUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่    
 

วนัที ่5 
ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจยีระไนพลอย - Alive Museum - ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงนิ

วอน - สนามบนิอนิชอน - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั ฮอตเกนามู ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะ
และระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อชว่ยดูแลตับใหส้ะอาด

แข็ งแรง  ป้องกันโรคตับแข็ ง  ไม่ถูกท าลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา น าทา่น

เขา้ชม โรงงานเจยีระไนพลอย อเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดน

ของพลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและการน าโชค โดยมตีัง้แต่
สมี่วงอ่อนเย็น

ตาจนถงึสมี่วง
ไวน์  มี เ ส น่ห์

เ ย ้ า ย ว น ใ จ 

พลอยนี้จะงาม
จับตาเมื่อมา

ท าเป็นแหวน 
จี ้ตา่งหู และสรอ้ยขอ้มอื ใหท้กุทา่นไดส้มัผัสความตืน่เตน้กันที ่

Dynamic Maze เป็นสถานทีท่ีเ่ปรียบเหมือนเขาวงกตขนาด

ย่อม ใหท้านไดใ้ชท้ักษะในการผ่านด่านแต่ละด่านเพื่อหาทาง
ออก ทา่นจะไดรั้บทัง้ความสนุกสนานและความตืน่เตน้ในแตล่ะ
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ดา่นของเขาวงกต ในแต่ละด่านจะมจีุดใหท้่านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึอกีดว้ย **หากทา่นไหนไมป่ระสงค์
เขา้เลน่เขาวงกต ทา่นสามารถเขา้ชม พพิธิภณัฑ ์3 มติ ิAlive Museum แทน** 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู) 
เดนิชอ้ปป้ิงที ่ถนนอนิซาดง Insadong ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง 

มีทีส่นิคา้เก่าและดัง้เดมิจ าหน่าย รวมทัง้เต็มไปดว้ยแกลลอรี
มากมายถงึ 100 แกลลอรี ซึง่มีทัง้ศลิปะภาพวาดแบบดัง้เดมิ 

และศลิปะแบบพืน้บา้น เรยีกไดว้า่ทีน่ี่คอืศูนยร์วมของศลิปะเลย

ก็ว่าได ้หลังจากนั้นไดเ้วลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยานอนิชอน 
เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะ ชอ้ปป้ิงที ่

SUPERMARKET เพื่อซื้อของฝากคนทางบา้นทีร่า้นแห่งนี้มี
ขนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้กมิจ ิไกตุ่น๋โสมทีบ่รรจุอยู่

ในถงุสญุญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้วและของฝากของทีร่ะลกึ 
 

19:55 น.  ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ JIN AIR 

เทีย่วบนิที ่LJ001 
 

23:35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 

- 

เดอืน  พฤศจกิายน 

01 พ.ย. 60 - 05 พ.ย. 60  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

06 พ.ย. 60 - 10 พ.ย. 60  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

09 พ.ย. 60 - 13 พ.ย. 60  15,900 15,900 15,900 5,900 - 

13 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60  14,900 14,900 14,900 5,900 - 

19 พ.ย. 60 - 23 พ.ย. 60  14,900 14,900 14,900 5,900 - 

27 พ.ย. 60 - 01 ธ.ค. 60  14,900 14,900 14,900 5,900 - 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 
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 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 
 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งการเปลีย่นผูเ้ดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 3,000 บาท ตอ่ทา่น (กอ่นวนัเดนิทาง 5 วนัเทา่นัน้) 

 ***โรงแรมทีพั่กที่ประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลักทัวร์ครัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้  ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตัว
ออกจากกรุ๊ปทวัร ์ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเองวนัละ 5,000 บาท ตอ่ทา่น 

 ***เนื่องจากทางแลนดเ์กาหล ีไดรั้บแจง้เตอืนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต  ้ และจากสาย

การบนิ เรื่องผูแ้อบแฝงมาเป็นนักท่องเทีย่ว แต่ไปดว้ยวัตถุประสงคอ์ืน่ เชน่ ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดังนัน้
ตัง้แต่วันที ่1 มนีาคม 2558 ทางแลนดเ์กาหลจี าเป็นตอ้งเก็บค่าประกันเพื่อใหลู้กคา้ไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ เป็น

จ านวนเงนิ 3,500 บาท หากลูกคา้เป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดนิทางท่องเทีย่วพรอ้มกรุ๊ปและกลับพรอ้มกรุ๊ปตาม

โปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจ านวน ดังนั้นจงึใคร่ขอความร่วมมือจากลูกคา้ปฎบิัตติาม
เงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิประกันกรณีลูกคา้ไม่ผ่านกองตรวจคนเขา้เมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ที่

ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ 
 ***หากทา่นถูกเจา้หนา้ทีต่ม.เกาหลกีักตัวไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งถูกกักตัว และสง่

ตวักลบัประเทศไทย ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

 ***หากทา่นตดิดา่นตม.ทัง้ฝ่ังประเทศไทยหรอืประเทศเกาหลที าใหไ้ม่สามารถเดนิทางทอ่งเทยีวได ้ทางบรษัิทจะ

ไมรั่บผดิชอบหรอืคนืเงนิคา่ทวัรใ์ดๆ ทัง้ส ิน้ 
 รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 * หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดนิทางเพื่อ

ท่องเทีย่วเท่านั้น หากลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางไดเ้นื่องจากเหลือพาสปอร์ตนอ้ยกว่า 6 เดือน ทางบริษัทจะไม่

รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่

จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ้  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้ับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้  

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก   

 ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง  

 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้หากทา่นตอ้ง

ซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่
สามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางได ้ทัง้นี้เพื่อป้องกันปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรือการเปลีย่นแปลงเวลาของ

เทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ 

การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการเดนิทางมีการเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้) 

โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่ ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้ง
การันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, 

Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
 

 ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเทา่น ัน้ทีเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ป **ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระ

เพิม่ทา่นละ 3,000 บาท** 
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 **ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศไทย

และประเทศเกาหลใีต ้หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ ทุกกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไม่
วา่กรณีใดๆทิง้ส ิน้** 

 *** ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเทา่น ัน้ บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิ ์หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรอืไมเ่ทีย่วตามรายการทีบ่รษิทัก าหนด บรษิทัขอปรบัทา่น

ละ 300 USD*** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ JIN AIR 

 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 
 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าทปิมัคคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคอื 1,000 บาท หรือ 30,000 

วอน /ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 15 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่)  
 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 
หมายเหตุ 
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1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทนอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 

การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมดัจ า 10,000 บาท *หาก

เป็นราคาโปรโมช ัน่ช าระเงนิเต็มจ านวนเทา่น ัน้   

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 

การยกเลกิ 
 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ 


