
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  AUTUMN 5D4N OCT17-LJ-W32 

 

วนัที ่ โปรแกรม  AUTMUMN COLORS KOREA  เร่ิมต้น ราคา 17 ,900.- 
พกัโซรัคซาน 1 คืน + กรุงโซล 2 คืน //อาหารครบทุกมื้อ 

มื้ออาหาร โรงแรม 

D1. กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)     

D2. สนามบินอินชอน – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (รวมค่ากระเซ้า) –ไหวพ้ระวดัชินฮึงซา – 
เท่ียวเมืองซกโช – เดินเล่นตลาดปลาแดโพฮงั -  Yeongeumjeong  Pavillion  (ชมพระ
อาทิตยต์กสุดแสนโรแมนติก) 

- / L /D โซรัคซาน 

D3. เรียนท ากิมจิ + ชุดฮนับก – Everland  (รวมค่าบัตรเคร่ืองเล่น) –  เดินสวนลอยฟ้า Seoullo 
7017 – ชอ้ปป้ิงตลาดฮงแด  –  One Piece Cafe  (ไม่รวมค่าเคร่ืองด่ืม)  

BF / L / D กรุงโซล 

D4. ศูนยโ์สม – ศูนยส์มุนไพรน ้ ามนัสนเขม็แดง  –  Cosmetic Shop  – พระราชวงัถอ๊กซูกงุ  + 
Stone Wall  -  Duty Free  – คลองซองเกซอน –โซลเทาวเ์วอร์  (ไม่รวมค่าลิฟท)์  
ตลาดเมียงดง 

BF / L / D กรุงโซล 

D5. ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู -อเมทิส – Insadong – Alive Museum – Supermakaket BF / L / -  
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สนามบินอนิชอน  – วนอุทยานแห่งชาตโิซรัคซาน  (รวมค่ากระเช้า)  – วดัซินฮึงซา   - เมืองซกโช - ตลาดปลา

แดโพฮัง  –  Yeongeumjeong Pavillion                                   (-/L/D)

** พาสปอร์ตควรมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดนิทาง ** 

เวลานัดหมายและเคาท์เตอร์อาจมกีารเปลีย่นแปลงอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงจากสายการบนิ กรุณาเช็คก่อนวนัเดนิทาง 

 

 

 

21.00 น.        คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4  เคาน์เตอร์ D สายการบิน 

JIN AIR (LJ002) มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก   

01.00 น.   เหิรฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง) 

  ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก   

 

 

 
08.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  ประเทศเกาหลีใต ้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.)  

น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดั คงัวอนโด ซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียง ณ อุทยาน

แห่งชาติซอรัคซาน (Seoraksan National Park)  ท่ีถือเป็นหน่ึงในอุทยานแห่งชาติท่ีสวยงาม
และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของเกาหลีใตซ่ึ้งในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีจะมีความสวยงามเป็นพิเศษ 
เพราะทั้งหุบเขาและทางเดินจะเต็มไปดว้ยตน้เมเป้ิลสีแดงส้มเหลืองสลบักนั เปรียบเสมือน 

เป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนเกาหลี พิเศษรวมค่าขึ้นกระเช้าชมวิวแบบพาโนราม่า 360 

องศา     

น าทุกท่านไปสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ท่ี  วัดซินฮึงซา  (Sinheungsa 

Temple) 

สนามบินสุวรรณภูม ิ  (กรุงเทพฯ )                                                                                                               (-/-/-)DAY 1 

DAY 2 
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เรียนท ากมิจ ิ+ ชุดฮันบก – Everland (รวมบัตรเคร่ืองเล่น)  – สวนลอยฟ้า Seoullo 7017  –  ตลาดฮงแด  

– One Piece Cafe (ไม่รวมค่าเคร่ืองด่ืม)                           (B/L/D)

(B/L/D)

อาหารกลางวัน : แฮมุนทงั หม้อไฟซีฟู้ด   // อาหารเยน็ : บลูโกก ิหมูผดัซอสขลุกขลกิ 

โรงแรม : Seorak Kumho Resort เทยีบเท่า 

 

 เป็นวดัพุทธพระใหญ่ท่ีเก่าแก่สร้างข้ึนในสมยัอาณาจกัรชิลล่า มีความสูงถึง 10 
เมตร 

 ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ของซอรัคซาน  ไดเ้วลาน าทุกท่าน สู่ เมืองซกโช 
เมืองเล็กๆ น่ารักท่ีอยูท่างดา้นตะวนัออกสุดของเกาหลี ซกโชมีช่ือในเร่ืองของ
ทะเลและขุนเขาอีกทั้งยงัเป็นเมืองยอดนิยมตากอากาศของคนเกาหลี พาทุกท่าน

ไปสัมผสับรรยากาศที ่ตลาดปลาแดโพฮัง  เตม็ไปดว้ยร้านคา้ร้านอาหาร ท่ีจะขาย
อาหารทะเลสดๆรวมทั้งอาหารทะเลแห้ง ท่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวเพราะ

นอกจากอาหารจะสดแล้ว  ย ังราคาไม่แพงอีกด้วย 
นอกจากน้ีย ัง มีอาหารพ้ืนเมืองท่ีต้องมาชิมให้ได้คือ  
“Ojingeo sundae” (ไสก้รอกวุน้เสน้)   
น า ท่ านชมพระอาทิต ย์ตกสุดแสนจะโรแมนติกที่  

Yeongeumjeong Pavillion ซ่ึงตั้ งอยู่ท่ีทางเข้าของท่าเรือ 

Dongmyeong Harbour ไฮไลท์ของท่ีน่ีคือศาลาตั้ งอยู่บน

ภูเขาหินท่ามกลางทะเลรอบลอ้ม  พร้อมกบัเพลินเพลินวิวทิวทศัน์ และฟังเสียงคล่ืน กระทบโขดหิน

คลา้ยกบัเสียงพิณของเกาหลี ท่ีสุดแสนจะโรแมนติก 

 

 

 

 

 

มุ่งสู่ “สถาบันสอนท ากิมจิ” ชมวิธีการท ากิมจิ และให้ท่านไดท้ดลองท าดว้ยตวัท่านเอง และ

สามารถน ากลบัมาเป็นของฝาก พิเศษ!! เก็บภาพความประทบัใจดว้ยการใส่ชุดประจ าชาติของ

เกาหลีใต ้(ฮนับก) พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

DAY 3 
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จากนั้นน าท่านปลดปล่อยความเป็นเด็กอีกคร้ังที่   Everland  

สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี ตั้งอยู่ท่ีเมืองยงอิน 

ท่านจะไดท่้องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี และท่านจะไดพ้บ

กบั ไลเกอร์ ซ่ึงเป็นลูกแฝดผสมท่ีเกิดข้ึนจากความรักระหวา่ง

สิงโตผูเ้ป็นพ่อและ  เสือผูเ้ป็นแม่นบัเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่

แรกในโลก เติมเตม็ความสุขของท่านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่น

ต่างๆ ไม่จ ากัดชนิด !!อย่าพลาด  T-Express (รถไฟเหาะ

กระชากวิญญาณ) รวมถึงพบกับ FESTIVAL WORLD การแสดงขบวน

พาเหรดสุดตระการตา         จากนั้น ชมสวนลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุง

โซลที่ Seoullo 7017 สวนและทางเดินลอยฟ้าน้ีจะ ตกแต่งดว้ยตน้ไม ้พุ่มไม้

และดอกไม้กว่า 24,085 ต้น จาก 228 สายพนัธ์ุในตอนกลางคืน กระถาง

ดอกไม ้645 กระถางจะส่องสว่างเป็นสีๆ ถึง 3 สีดว้ยกนัมีความยาวกว่า 1.7 

กิโลเมตร กลายเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวใจกลางเมือง 

ช้อปป้ิงบนถนนวัยรุ่นสุดชิคที่ ย่านช้อปป้ิงฮงแด Hongdae เป็นย่านชอ้ปป้ิง

บริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮงอิก จึงเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุ่น มีทั้งสินคา้

แฟชัน่  เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของก๊ิฟชอ้ป เคร่ืองเขียนต่างๆ รวมทั้งกิจกรรม

ทางวฒันธรรมทางศิลปะ การแสดง และงานเทศกาลท่ี น่าสนใจมากมาย 

นอกจากน้ียงัมีงานสตรีทอาร์ทเก๋ๆ หลายภาพท่ีเพน้ท์อยูบ่นก าแพง จึงเป็นส

เน่ห์อีกอยา่งหน่ึงของยา่นน้ี จึงท าใหฮ้งแด เป็นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีไม่ควรพลาด

เลยทีเดียวเม่ือไดม้าเท่ียวท่ีเกาหลี 
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ศูนย์โสม – ศูนย์สมนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง –Cosmetic Shop - พระราชวงัถ๊อกซูกงุ+Stone Wall  - Duty Free – 

 คลองซองเกซอน – โซลทาว์เวอร์  (ไม่รวมค่าลฟิท์)  -ตลาดเมยีงดง                                              (B/L/D) 

ต่อจากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรน า้มนัสนเข็มแดง  

     ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์นิยมมารับประทานเพื่อลา้งสารพิษ

ในร่างกาย ลา้งไขมนัในเสน้เลือด ทัว่ทั้งร่างกาย ป้องกนั

ไขมนัอุดตนัในเสน้เลือด,โรคหวัใจ,โรคภูมิแพ ้เป็นตน้ 

ต่อจากนั้นมาเอาใจสาวกแฟนคลบัวนัพชีที ่ONE PIECE คาเฟ่วนัพชี ซ่ึง

เป็นร้านอาหารท่ีตกแตง่สไตลว์นัพีชทั้งหมด ใหบ้รรยากาศแบบชิลล์ๆ  

และเป็นกนัเองสุดๆ  แถมยงัมีเมนูอาหารท่ีน่าสนใจหลากหลายเมนู

ดว้ยกนั แถมบางเมนูยงัถูกออกแบบใหเ้ป็นรูปตวัการ์ตูนวนัพีชอีกดว้ย 

(ไม่รวมค่าเคร่ืองด่ืม) 

 

 

 

 

 

    

พาชมราชาแห่งสมนุไพรที ่ ศูนย์โสม (Ginseng Center)  เกาหลีใตถื้อเป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมี

คุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลกซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด  โดยท่านสามารถเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑโ์สมไดใ้นราคาท่ีถูกกวา่เมืองไทยถึงสองเท่า  เหมาะแก่การท่ีจะเป็นของฝาก  

 

 

DAY 4 

 ส่องดูเคลด็ไม่ลบัฉบับหน้าใสของสาวเกาหลทีี ่Cosmetic Shop 

ท่านสามารถชมการสาธิตวธีิใชเ้คร่ืองส าอางค ์เคลด็ไม่ลบัหนา้ใส

ของสาวเกาหลี และเลือกซ้ือเวชส าอางคช่ื์อดงัของเกาหลีไดใ้นราคา

ทอ้งถ่ิน อาทิเช่น Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

อาหารเช้า : ห้องอาหารโรงแรม  

อาหารกลางวนั : BBQ Buffet// อาหารเยน็ : จิมทัค ไก่พะโล้สไตล์เกาหล ี

โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel หรอืเทยีบเท่า 

BB เทยีบเทา่ 
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 ซ้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free  ท่ีน่ีมีการรวบรวมสินคา้ชั้นน า ให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า  500 ชนิด อาทิ 

น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา  เคร่ืองประดับ เป็นตน้  พร้อมเดินชมวิว ชิวๆท่ื คลองซอนเกซอน 

(Cheonggyecheon) เดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายกุวา่ 600 ปีท่ี ทอดผา่นใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบนัไดมี้การ

พฒันาและบูรณะคลองแห่งน้ีข้ึนมาใหม่ท าใหก้รุงโซลมีคลองท่ียาวกวา่ 6 เมตร 

 

 

เยีย่มชมพระราชวงัสุดสวยที ่พระราชวงัถ๊อกซูกงุ (Deoksugung 

Palace) + Stone Wall ตั้งอยูอ่ยา่งโดดเด่น ท่ามกลางอาคารสไตล์

ตะวนัตกใจกลางกรุงโซล ซ่ึงพระราชวงัแห่งน้ีมีถนนก าแพงหินอนัมี

ช่ือเสียงท่ีมกัมีผูค้นนิยมไปเดินเล่นพกัผอ่นช่ืนชมกบังามงดงามของ

พระราชวงั โดยภายในพระราชวงัมีอาคารสไตลต์ะวนัตกท่ีส าคญัทาง

ประวติัศาสตร์และการเมือง นอกจากน้ีภายในพระราชวงัยงัมีส่ิงก่อสร้าง

ท่ีน่าสนใจอีกมากมายใหไ้ดช้ม 

 

 

 

 

ตระการตากับสุดยอดหอคอยแห่งรักที่ โซลทาวเวอร์ ( N Seoul Tower) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน เป็นจุด

ท่องเท่ียวท่ีถือวา่เป็นไฮไลทส์ าคญัของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมววิท่ี   มองเห็นววิทัว่ทั้งกรุงโซล ท่ีน่ีมี

ความเช่ือวา่คู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกญุแจท่ีน่ีจะรักกนัยาวนานตลอดไป (ไม่รวมค่าลฟิท์) 

น าทุกท่านไปยงัแหล่งช้อปป้ิงอนัดบั 1 ในเกาหลทีี ่เมยีงดง (Myeongdong) สถานท่ีชอ้ปป้ิงยอดฮิตใน

เกาหลี ใครท่ีมาเกาหลีตอ้งมาชอ้ปป้ิงท่ีน่ี เพราะเป็นศูนยร์วมของสินคา้ยอดฮิตหลากหลายชนิด ไม่วา่

จะเป็น เคร่ืองส าอางค ์มีทุกยีห่อ้ยอดฮิต 
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ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู  - พลอยอเมทสิ -– Insadong – Alive Museum – Supermakaket    (B/L/-) 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ชมศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับที่ ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู  ตน้ไม้ชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ี

ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือ

ช่วยดูแลตบัใหแ้ขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้ง

จากอาหารและยา  เข้าชมโรงงานเจยีระไนพลอยที ่อเมทสิ  แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอย

แห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์

เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ 

ให้ ทุก ท่ านได้ ต่ืน เต้น  Dynamic 

Maze เป็นสถานท่ีท่ีเปรียบเหมือน

เขาวงกตขนาดย่อม ให้ทานได้ใช้

ทักษะในการผ่านด่านแต่ละด่านเพ่ือหาทาง

ออก ท่านจะไดรั้บทั้งความสนุกสนานและความต่ืนเตน้ในแต่ละด่านของเขาวงกต ในแต่

ละด่านจะมีจุดใหท่้านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกอีกดว้ย *หากท่านไหนไม่ประสงคเ์ขา้เล่น

เขาวงกต ท่านสามารถเขา้ชม พพิธิภัณฑ์ 3 มติ ิAlive Museum แทน* 

DAY 5 

อาหารเช้า : ห้องอาหารโรงแรม  

อาหารกลางวนั : ไก่ตุ๋นโสม // อาหารเยน็ : หมูย่างเกาหล ี

โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel หรือเทยีบเท่า 

BB เทยีบเทา่ 
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เดินช้อปป้ิงที่ ถนนอินซาดง (Insadong)  ตั้งอยูใ่จกลางเมือง มีท่ีสินคา้เก่าและดั้งเดิมจ าหน่าย รวมทั้งเต็มไปดว้ยแกลลอรี

มากมายถึง 100 แกลลอรี ซ่ึงมีทั้งศิลปะภาพวาดแบบดั้งเดิม และศิลปะแบบพ้ืนบา้น เรียกไดว้า่ท่ีน่ีคือศูนยร์วมของศิลปะเลย

ก็วา่ได ้ 

หลงัจากนั้นได้เวลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน  เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะชอ้ปป้ิง

ท่ี  SUPERMARKET เพ่ือซ้ือของฝากคนทางบา้น ท่ีร้านแห่งน้ีมี

ขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยู่

ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของท่ีระลึก ให้

ไดเ้ลือกซ้ือมากมาย 

 

 

 

19.55 น.   ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯมหานคร   โดยสารการบิน JIN AIR ( LJ001 ) 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

23.35 น.   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ     

 

 

 

 

 

อาหารเช้า : ห้องอาหารโรงแรม  // กลางวัน : เมนู ชาบู ชาบ ู
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อตัราคา่บรกิาร                                *ไมม่รีาคาเด็ก** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการเดนิทาง 

* รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

วนัเดินทาง ราคาทวัร์ (บาท / ท่าน) พกัเดี่ยวเพิม่ ทีน่ั่ง 

4 – 8 ตุลาคม 2560 17,900 5,900 26 
6 – 10 ตุลาคม 2560 17,900 5,900 26 

12 – 16 ตุลาคม 2560** 18,900 5,900 26 
20 – 24 ตุลาคม 2560** 19,900 5,900 26 

                      24 – 28 ตุลาคม 2560 17,900 5,900 26 

ราคารวม 

*ค่าพาหนะและน าเทีย่วตามรายการ                       *ค่าตั๋ว

เคร ือ่งบนิและภาษีน ้ามนัทุกแห่ง ไป – กลบั   พรอ้มคณะ *น ้าดืม่วนั

ละ 1 ขวด                                                                *ค่าเขา้

ชมสถานทีต่ามรายการ                         *ค่าโรงแรมตามรายการ

ทีร่ะบุหอ้งละ 2-3 ท่าน                          *ค่าอาหารตามรายการที่

ระบุ                                                  * ค่าน ้าหนักกระเป๋า

สมัภาระท่านละไม่เกนิ  15 กก.                     *ค่าประกนัภยั

อุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 ราคาไม่รวม 

*ค่าท าหนังสอืเดนิทางและค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว                                                                                                                                            

*ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าซกัรดี,มนิิ

บารใ์นหอ้ง  และอืน่ๆ                                                                             

*คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ท่าน ละ 30,000 

วอน/ทรปิ/ตอ่ท่าน                                                                                        

*ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%   (กรณีออก

ใบเสรจ็ในนามบรษิทัหรอืตอ้งการใบก ากบัภาษี )                                                                                                   

*ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระงวดแรก 

5,000 บาท *ชว่งเทศกาลมดัจ า 10,000 บาท *หากเป็น

ราคาโปรโมช ัน่ช าระเงินเตม็จ านวนเท่านัน้  ส่วนทีเ่หลอื

ช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 21 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่า

ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั ไม่มคี่าใชจ้า่ย                              

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วนัยดึมดัจ า 50%                                            

* ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 15 วนัยดึเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมด 

* ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและใน

ต่างประเทศปฏเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน

รายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทัง้สิน้ กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมี

ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัฯ จะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นีท่้านจะตอ้ง

เสียค่าใชจ้่ายคือ  ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว ท่านละ 

10,000 บาท และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่ไม่สามารถเรยีกคืนไดค้ือ 
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* หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียว

เท่านั้น หากลูกคา้ไม่สามารถเดินทางไดเ้น่ืองจากเหลือพาสปอร์ตนอ้ยกวา่ 6 เดือน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

* ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อ

จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจาก

ไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

* ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ  เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

*** ทวัร์น้ีจดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลูกคา้

ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีบริษทัก าหนด บริษทัขอปรับท่านละ 300 USD*** 

* ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก   

ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง  

* ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้หากท่านตอ้งซ้ือ

บตัรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือน

วนัและเวลาในการเดินทางได้ ทั้ งน้ีเพ่ือป้องกันปัญหาเท่ียวบินล่าช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการ

เปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มี

การยบุเท่ียวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือ

ความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรับทราบว่า ผูจ้ดัจะไม่

รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทน

ในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
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*เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

 

หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนีข้ึน้อยู่

กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก  ความขัดข้องของ 

ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได้  โปรแกรมการเดินทาง

เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ  

อัตราค่าบริการนี้ เป็นการเดินทางตั้งแต่ 20 ท่านขึน้ไป ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 20 

ท่าน 

**ในกรณีทีผู้่เดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมืองในการ เข้า-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลี

ใต้ หรือการถูกปฎเิสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆทิง้ส้ิน** 

ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่าน้ันทีเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท** 

 


