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KOREA AUTUMN SPECIAL 
โรงแรม/ที่พัก อินชอน 2 คืน และ โซล 1 คืน    สายการบิน JEJU AIR 
 

 
 
 
 

สกัการะขอพร ณ วดัโชเกซา  I  เลอืกซือ้เคร่ืองส าอางค์ช่ือดงัของเกาหลี ศนูย์เวช
ส าอางค์  I  สนกุกบัเคร่ืองเลน่มากมายที่ EVERLAND  I คล้องกุญแจคู่รัก ชมวิวกรุงโซล 
N SEOUL TOWER  I  ช้อปปิง้กระจาย ยา่นดงั เมียงดง  I  บินไปกลบัไฟลท์บา่ย - 
เที่ยง 
 
 

 
 

#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี 4 วนั 3 คืน 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง โรงแรม/ท่ีพกั 

1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  I ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 
INCHEON 
หรือเทียบเทา่ 
โรงแรมมาตรฐาน 

2 
กิมจิ+ฮนับก  I  สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเข้าและเคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดั)  I   
ศนูย์เวชส าอาง  I  N SEOUL TOWER (ไมร่วมคา่ลฟิท์) 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเทา่ โรงแรม
มาตรฐาน 

3 
ศนูย์โสม  I  ศนูย์น า้มนัสนเข็มแดง  I  ศนูย์สมนุไพร  I  วดัโชเกซา  I  พระราชวงัชางด็อกกงุ  I  
DUTY FREE  I  ศนูย์รวมแหลง่วยัรุ่นช้อปปิง้ ตลาดเมียงดง  I  SUPERMARKET 

INCHEON 
หรือเทียบเทา่ 
โรงแรมมาตรฐาน 

4 ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน  I  ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ    
 
 

    \     
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KOREA AUTUMN SPECIAL 
#โปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี 4 วนั 3 คืน 

 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน 

 
คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีจดุหมาย สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4           ณ 
เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU AIR โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกใน
เร่ืองของเอกสารตลอดจนสมัภาระของทา่น (**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าทีใ่นวนั
เดินทาง) หลงัจากเช็คอิน และโหลดสมัภาระเรียบร้อยแล้ว น าทา่นออกเดินทางสูป่ระเทศเกาหลใีต้ 

    

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ สู ่ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

สายการบนิ รหสัเท่ียวบนิ เวลาเดนิทางจากประเทศไทย เวลาเดนิทางถึงประเทศเกาหลีใต้ 

 7C2202 14.35 น. 22.15 น. 
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#ข้าวห่อสาหร่ายกิมบับ+นมกล้วย 
   เย็น รับประทานอาหารเย็น ข้าวหอ่สาหร่ายกิมบบั+นมกล้วย 

 
หลงัจากเดินทางถงึประเทศเกาหลใีต้ 

น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั INCHEON หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 

 

ข้อแนะน าเพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึน้เคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุชนิด ต้องบรรจใุน
ภาชนะที่มีขนาดความจไุมเ่กิน 100 มิลลลิติร ส าหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลลิติร แม้จะบรรจขุองเหลว เจล และสเปรย์ เพียง
เลก็น้อยก็ไมส่ามารถน าตดิตวัขึน้เคร่ืองบินได้ ภาชนะทัง้หมดต้องใสร่วมกนัไว้ในถงุพลาสตกิใส ซึง่เปิด - ปิด ผนกึได้ และมีความ
จรุวมกนัไมเ่กิน1 ลติร (1,000 มิลลลิติร) ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารส าหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม 
รวมถงึยาทีม่ีเอกสารก ากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ทีซ่ือ้จากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่ทา่อากาศ
ยานต้องบรรจใุนถงุพลาสตกิใสปิดผนกึปากถงุไมม่ีร่องรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงวา่ได้ซือ้ ณ วนัท่ีเดินทาง เพื่อ
น าไปแสดงตอ่เจ้าหน้าที่ ณ จดุตรวจค้น อยา่งไรก็ตามแตล่ะประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึน้เคร่ืองแตกตา่งกนั การน า
ผลติภณัฑ์ของสดที่ท าจากสตัว์ไมว่า่เนือ้หม ู เนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไมอ่นญุาตให้น าเข้าประเทศเพื่อปอ้งกนัโรคตา่งๆเพราะหาก
ศลุกากรตรวจพบจะต้องเสยีคา่ปรับ 
 

    กมิจ+ิฮันบก  I  สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเคร่ืองเล่นไม่จ ากัด)  I   
    ศูนย์เวชส าอาง  I  N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) 

 
     เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
#กิมจ ิ
เช้านีพ้าทา่นเดินทางสู ่กิมจิ ร่วมประสบการณ์ในการท ากิมจิอาหารประจ าชาติของเกาหล ีให้ทา่นได้สนกุสนาน
ในการลองท าและชิมกิมจิฝีมือของตวัทา่นเอง  
 
#ฮนับก 
จากนัน้เชิญทา่นเข้าร่วมเป็นสว่นหนึง่ของชาวเกาหลโีดยการแตง่กายโดยชดุประจ าชาติ ชดุฮนับกพร้อมถ่ายรูป
เป็นท่ีระลกึ!!! เพื่อไปอวดคนทางบ้าน... 
 
#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
เต็มอิม่กบัสวนสนกุที่ดีที่สดุของเกาหล ี สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ ด้วยบตัร SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถ
เลน่เคร่ืองเลน่ตา่งๆ ได้ทกุชนิดและไมจ่ ากดัรอบ สวนสนกุที่นี่ถกูขนานนาม วา่ “ดิสนีย์แลนด์เกาหล”ี  มีช่ือเสยีง
มากที่สดุของประเทศ ให้ทา่นสนกุกบัเคร่ืองเลน่หลากหลายชนดิ อาทิ เช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั 
ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บ้านผีสงิหมนุ ทา่นไหนท่ีไมช่อบการเลน่เคร่ืองเลน่ สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่
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แรกของโลกได้ที่น่ี และชมความนา่รักของหมีที่สามารถสือ่สารกบัคนได้เดินชมและถา่ยรูปกบัสวนดอกไม้ซึง่
ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนตามฤดกูาล (มีนาคม-เมษายน: สวนทิวลปิ/ พฤษภาคม-มิถนุายน: สวนดอกกหุลาบ/ 
กรกฎาคม: สวนดอกทานตะวนัหรือดอกกหุลาบ/ สงิหาคม-กนัยายน: สวนดอกลลิลี/่ ตลุาคม-พฤศจิกายน: สวน
ดอกเบญจมาศ) 

 
#บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมน ูบาร์บีคิวเกาหล ี(BBQ KOREA) 
อาหารปิง้ยา่งสไตล์เกาหล ีรับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงของเกาหล ีผกัสด กิมจิ ซุป สลดัผกัสดๆ  

 
#ศูนย์เวชส าอาง 
หลงัจากนัน้เดินทางสู ่ศนูย์เวชส าอาง ให้ทา่นได้เลอืกซือ้เคร่ืองส าอางคณุภาพดีในราคายอ่มเยา อาทิเช่นครีมน า้
แตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ ผา่นชมด้านหน้าท าเนยีบประธานาธิบดี (บลเูฮ้าส์) ซึง่อยูใ่นท าเลที่ดีที่สดุ
ตามหลกัโหราศาสตร์ มีทวิเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตวัอยูด้่านหลงั  ด้านหน้าเป็นอนสุรณ์สถานนกฟีนิกซ์
สญัลกัษณ์แหง่สนัติภาพอนังดงาม  ชมทศันียภาพอนัสวยงามของภเูขารูปหวัมงักร และวงเวียนน า้พ ุนบัเป็นจดุ
ที่มีฮวงจุ้ยทีด่ีที่สดุของกรุงโซล 
 
#N SEOUL TOWER 
เดินทางสู ่หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER  ซึง่อยูบ่นเขานมัซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 
หอคอยที่สงูที่สดุในโลก ฐานของหอคอยมีสิง่ที่นา่สนใจตา่งๆ เชน่ ศาลาแปดเหลีย่ม
ปาลกัก๊จอง,สวนพฤกษชาต,ิ อาคารอนสุรณ์ผู้ รักชาติอนั ชงุ กนุ อิสระให้ทกุทา่นได้
เดินเลน่และถา่ยรูปคูห่อคอยตามอธัยาศยัหรือคล้องกญุแจคูรั่ก (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท์) 
 
#ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 

   เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย ชาบชูาบ ู(SHABU SHABU) หรือ  
 สกีุเ้กาหล ี ประกอบไปด้วย ผกัสดหลายชนดิ ต้มในน า้ซุปปรุงรสกลมกลอ่ม ทานพร้อมเคร่ืองเคยีงและข้าวสวย

ของเกาหล ีท่ีรสชาตถิกูปากคนไทย 
 

หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 

 

  ศูนย์โสม  I  ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง  I  ศูนย์สมุนไพร  I  วัดโชเกซา  I      
  พระราชวังชางดอ็กกุง  I DUTY FREE  I  ศูนย์รวมแหล่งวัยรุ่นช้อปป้ิง  
  ตลาดเมียงดง  I  SUPERMAKET 

 
    เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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#ศูนย์โสม 
เช้านีพ้าทา่นรู้จกัและเข้าใจสมนุไพรโสมเกาหล ี หรือราชาแหง่มวลสมนุไพร ที่ ศนูย์โสม เพราะเกาหลใีต้เป็น
ประเทศที่มีการผลติโสมเกาหลทีี่มีคณุภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก สรรพคณุทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหวัใจ 
ปอ้งกนัโรคหวัใจขาดเลอืด และเสริมประสทิธิภาพทางเพศ ลดและปอ้งกนัมะเร็ง ทา่นไหนที่ต้องท างานดกึ นอน
ดกึ หรือพกัผอ่นไมเ่พียงพอ สามารถทานเพื่อลดความออ่นล้า ท าให้รู้สกึกระปรีก้ระเปร่า ร่างกายรู้สกึสดช่ืน..
อิสระให้ทา่นได้ซือ้กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ทา่นรักและนบัถือ 
 
#ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง 
น าทา่นชม ศนูย์น า้มนัสนเข็มแดง ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหล ี  ที่มีสรรพคณุ ชว่ยชะล้างไขมนัใน
เส้นเลอืด เพื่อปอ้งกนัการอดุตนัของเส้นเลอืด และชมการสาธิตให้ทา่นได้เห็นภาพอยา่งชดัเจนยิง่ขึน้ 
 
#ศูนย์สมุนไพร 
จากนัน้น าทา่นเข้าชม ศนูย์สมนุไพร หรือ ฮ็อกเกตนาม ู ใหมล่า่สดุของเกาหล ี โดยมีการจดลขิสทิธ์ิเรียบร้อยแล้ว 
เป็นสมนุไพรเมลด็ฮ็อกเกต ทางการแพทย์เรียกวา่ ผลไม้ทอง มรีสเปรีย้ว ดีส าหรับบคุคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ 
น า้อดัลม ฯลฯ เมลด็ฮ็อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั ไต ชว่ย
ให้ตบัหรือไตของทา่นแข็งแรงขึน้ และยงัสง่ผลดีตอ่สขุภาพร่างกายของทา่นเองอีกด้วย 

 
#วดัโชเกซา 
จากนัน้น าทา่นสู ่ วดัโชเกซา วดัศนูย์กลางของพทุธศาสนานิกายเซนที่มีช่ือเสยีงของประเทศเกาหล ีถึงแม้จะเป็น
วดัที่ตัง้อยูท่า่มกลางความวุน่วายของเมืองแตภ่ายในวดัมีความเงียบสงบและสวยงามมาก ภายในวดัมีต้นไม้
ใหญ่ที่มีความสงูกวา่ 26 เมตร อาคารเกา่แก่ และเจดีย์ที่แกะสลกัจากหินสงู 7 ชัน้นอกจากนีย้งัมคีวามส าคญัใน
การจดัพิธีการส าคญั แหโ่คมไฟรูปดอกบวั ในวนัก่อนวนัประสตูิของพระพทุธเจ้า โดยขบวนแหน่ีจ้ะเร่ิมต้นตัง้แต่
สนามกีฬาทงแดมนุ เคลือ่นขบวนไปตามถนนชงโนและมาสิน้สดุที่วดัแหง่นี ้
 

#พระราชวังชางด็อกกุง 
น าทา่นเดินทางสู ่ พระราชวงัชางด็อกกงุ ซึง่เป็นพระราชวงัหลวงวงัที่สองที่สร้างตอ่
จากพระราชวงัเคียงบ็อกกงุ ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวงัทีม่ีความส าคญัอยา่ง
มากตอ่กษัตริย์หลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ที่มีสภาพดแีละสมบรูณ์ที่สดุใน 5 
พระราชวงัหลวงทัง้หมดที่ยงัคงเก็บรักษาไว้ และ ที่น่ียงัได้รับการขึน้ทะเบยีนจาก 
UNESCO วา่เป็น มรดกโลกทางวฒันธรรม ในปี 1997 
 
#ซัมเกทัง 

  เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคารบริการทา่นด้วยเมน ูซมัเกทงั หรือเมน ูไก่ตุน๋โสม  
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(SAMGYETANG) อาหารวงัในสมยัก่อน ปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่งช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตวัไก่จะมีข้าว 
รากโสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุน๋เสร์ิฟพร้อมเคร่ืองเคยีงทีเ่รียกวา่ กกัตกีุ เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทย
ด า และเกลอื เสร์ิฟทา่นละ 1 ตวั ในหม้อดินร้อน 

 

#ดวิตีฟ้รี (DUTY FREE) 
น าทา่นช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE) ที่น่ีมีสนิค้าชัน้น าให้ทา่นได้     เลอืกซือ้มากมายกวา่ 
500 ชนิด ทัง้ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ  
 
#เมียงดง 
พาทา่นเพลดิเพลนิกบัการช้อปปิง้ที่ ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหล ี เมียงดง ได้ช่ือวา่เป็นแหลง่รวมแฟชัน่แบรนด์
เกาหลชีัน้น า ซึง่ในแตล่ะวนัจะมวียัรุ่นเกาหลมีาเดินช้อปปิง้กนัอยา่งล้นหลาม ทา่นสามารถหาซือ้สนิค้าได้อยา่ง
หลากหลายทัง้เสือ้ผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซึง่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งดขีองคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, 
IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยงัมี เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วีซีด-ีดีวี
ดีหนงัและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลกึที่มีรูปดาราคนโปรดของทา่นอยูใ่นสนิค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลอืก
ซือ้กนั  
 
#SUPERMARKET 
แวะช้อปปิง้ที่ SUPERMARKET เพื่อซือ้ของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแหง่นีม้ีขนมพืน้เมืองเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้
กิมจิ ไก่ตุน๋โสมที่บรรจอุยูใ่นถงุสญุญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใสข้่าวและของฝากของที่ระลกึ  
 
#พุลโกกิ (BULGOGI) 

 เยน็ รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย พลุโกกิ (BULGOGI) วิธีการท าคือหัน่เนือ้สตัว์เป็นชิน้
บางๆ แล้วหมกักบัเคร่ืองปรุงตา่งๆ ก่อนน าไปต้มน า้ขลกุขลกิ 

 
หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั INCHEON 
หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต้ 

 

     ท่าอากาศสยานนานาชาตอิินชอน  I  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
#SNACK BOX 

     เช้า  รับประทานอาหารเช้า บริการทา่นด้วย SNACK BOX  
 

ได้เวลาน าทา่นออกเดินทางสูส่นามบิน 
ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 

สายการบนิ รหสัเท่ียวบนิ เวลาเดนิทางจากประเทศเกาหลีใต้ เวลาเดนิทางถึงประเทศไทย 

 7C2201 07.10 น. 11.20 น. 
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KOREA AUTUMN SPECIAL 
#อตัราค่าบริการ 

เดือน กนัยายน 2018 
พีเรียดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไมเ่สริมเตียง 

01 – 05 กนัยายน 

 

13,900.- 13,900.- 
02 – 06 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
03 – 07 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
04 – 08 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
05 – 09 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
06 – 10 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
07 – 11 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
08 – 12 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
09 – 13 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
10 – 14 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
11 – 15 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
12 – 16 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
13 – 17 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
14 – 18 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
15 – 19 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
16 – 20 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
19 – 23 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
20 – 24 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
21 – 25 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
22 – 26 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
23 – 27 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
24 – 28 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
25 – 29 กนัยายน 13,900.- 13,900.- 
26 – 30 กนัยายน 14,900.- 14,900.- 
27 – 01 ตลุาคม 14,900.- 14,900.- 
28 – 02 ตลุาคม 14,900.- 14,900.- 
29 – 03ตลุาคม 14,900.- 14,900.- 
30 – 04ตลุาคม 14,900.- 14,900.- 
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เดือน ตลุาคม 2018 
พีเรียดเดนิทาง สายการบนิ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไมเ่สริมเตียง 

01 – 05 ตลุาคม 

 

15,900.- 15,900.- 
02 – 06 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
03 – 07 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
04 – 08 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
05 – 09 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
06 – 10 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
07 – 11 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
08 – 12 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
09 – 13 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
10 – 14 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
11 – 15 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
12 – 16 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
13 – 17 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
14 – 18 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
15 – 19 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
16 – 20 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
17 – 21 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
18 – 22 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
19 – 23 ตลุาคม 17,900.- 17,900.- 
20 – 24 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
21 – 25 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
22 – 26 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
23 – 27 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
24 – 28 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
25 – 29 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
26 – 30 ตลุาคม 16,900.- 16,900.- 
27 – 31 ตลุาคม 15,900.- 15,900.- 
28 – 01 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
29 – 02พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
30 – 03พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
31 – 04พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
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หมายเหตุ: อตัราคา่บริการ 
+ หากทา่นต้องการห้องส าหรับพกัเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอกี 4,900.-ทา่นละ จากราคาผู้ใหญ่ 
+ หากทา่นต้องการเดินทางแบบไมใ่ช้ตัว๋ (JOIN LAND) คิดราคาทา่นละ 6,900.-บาท/ทา่น 
 

หมายเหตุ :  
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าทัง้นีข้ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงสายการบินในระดบัเทียบเทา่กนัและเปลีย่นแปลงเท่ียวบิน  
โปรแกรมเปลีย่นแปลงได้, ตารางทวัร์สลบัโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข้อมลูให้มัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทกุครัง้ 
กรุณาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมและเง่ือนไขตา่งๆให้ละเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 
เจ้าหน้าที่จะสง่ใบนดัหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วนัก่อนเดนิทางเทา่นัน้!!! และหากมกีารเปลีย่นแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ  
หากมีข้อสงสยักรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ 
 

***ลกูค้ามีความจ าเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทวัร์ 
อนัได้แก่ ศนูย์โสม, ศนูย์สมนุไพร, ศนูย์เวชส าอาง, ศนูย์น า้มนัสนแดง, ศนูย์พลอยอเมทิส หากทา่นไมต้่องการเข้าร้านดงักลา่ว  

บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่บริการเพ่ิมทา่นละ 300 USD*** 
 

***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก 
หรือเข้าประเทศที่ระบใุนรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บริการ 

ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 

 
กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 

และช าระสว่นท่ีเหลอืทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั 

********มดัจ าขัน้ต า่ 5,000.- บาท/ทา่น/ทริป****** 

 

#อตัราทวัร์รวม 
 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางที่ระบใุนรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ   
 คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ        
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ        
 คา่ที่พกัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบ ุหรือเทียบเทา่  
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 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ        
 คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี         
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ15 หรือ 20 กก.      
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 คา่บตัรเข้าสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ เคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดั 
 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

 

#อตัราทวัร์ไม่รวม 
 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่โทรศพัท์สว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถงึคา่อาหาร และ

เคร่ืองดื่มที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสัง่เพิ่มกรุณาติดตอ่หวัหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพิม่เองตา่งหาก) 
 คา่ทิปคนขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  ทา่นละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทัง้ทริป 
 หากผู้ เดินทางไมไ่ด้ถือหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย มีคา่ใช้จ่ายเพิม่เติม 5,000 บาท  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%      
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจ าตวัคนตา่งด้าว 3.ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 4.

ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้าม)ี 5.สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้าม)ี 6.รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวซีา่ให้
ทา่นโดยจา่ยคา่บริการตา่งหาก (ส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่งด้าวเจ้าของหนงัสอืเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยื่นวีซา่)  

 คา่ลฟิท์ที่ N SEOUL TOWER 
 คา่กระเช้าที่อทุยานแหง่ชาติซอรัคซาน  

 

#หมายเหต ุ
 

 จ านวนผู้เดินทาง ขัน้ต า่ ผู้ใหญ่  20 ทา่น ขึน้ไป 
 เที่ยวบิน ราคาและรายการทอ่งเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทาง

เป็นส าคญั 
 ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ ไป-กลบั แบบหมูค่ณะ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไมผ่า่นการพิจารณาใน

การตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทัง้ไทยและตา่งประเทศ เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง การกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถกูปฎิเสธในกรณีอื่นๆ**การพิจารณาเป็น
เอกสทิธ์ิและวจิารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานเทา่นัน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท ไมส่ามารถท าการเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  



 

KOREA AUTUMN SPECIAL 11 

 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่ไทย และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้ทา่นเดินทางออกหรือเข้า
ประเทศ เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือในกรณีอื่นๆการพิจารณาเป็นเอกสทิธ์ิและ
วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเทา่นัน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 
ทัง้นีก้รณีท่ีทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ใดๆ ทัง้สิน้  

 หนงัสอืเดินทาง (Passport) ของทา่น นบัจากวนัท่ีเดินทางไปและกลบั ต้องมีอายเุหลอืใช้งานมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป และ
ต้องเหลอืหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทบัตราได้ และต้องอยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ์ ไมช่ ารุด 
หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล  

 หลงัจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และสง่หลกัฐานการช าระเงินพร้อมหน้า
พาสปอร์ตของผู้ เดินทาง และช าระเงินทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหาร
บางมือ้  เพราะคา่ใช้จา่ยทกุอยา่ง ทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้กบัตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 

 เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีไ้ด้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวิสยัอื่นๆที่อาจเกิดขึน้ได้ ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น
ส าคญั 

 มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้  

 ในกรณีที่ลกูค้าตัง้ครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์วา่สามารถเดนิทางทอ่งเที่ยวได้ และมีอายไุมเ่กิน 7 วนั นบัจากวนัท่ี
เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบลว่งหน้า 

 กรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน ไมส่ามารถใช้ราคาดงักลา่วในโปรแกรมได้ 
 กรณีที่ทา่นซือ้เฉพาะแพ็คเกจทวัร์ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน จะไมร่วมคา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินทา่นละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 

การยกเลิก 

- ต้องยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 45 วนัเทา่นัน้ คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการที่ช าระแล้ว 

- หากยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ทกุกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน เมื่อช าระแล้วไมส่ามารถคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 
 

ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิหรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทางได 
กรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ  
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รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด 
 
พาสปอร์ตจะต้องมีอายเุหลอืใช้งานมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป 
ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ในกรณี
ที่ผู้ เดินทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเที่ยวอนัเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ใดๆ ทัง้สิน้  
 


