KOREA AUTUMN SPECIAL
โรงแรม/ที่พักอินชอน 2 คืน และ โซล 1 คืน

สายการบิน

JEJU AIR

สักการะขอพร ณวัดโชเกซา I เลือกซื ้อเครื่ องสําอางค์ชื่อดังของเกาหลีศนู ย์เวชสําอางค์I
สนุกกับเครื่ องเล่นมากมายที่ EVERLAND I คล้ องกุญแจคูร่ ัก ชมวิวกรุงโซล N SEOUL
TOWERI ช้ อปปิ ง้ กระจาย ย่านดัง เมียงดง I บินไปกลับไฟลท์บา่ ย - เที่ยง

#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 4 วัน 3 คืน
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Iท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

2

กิมจิ+ฮันบก Iสวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้ าและเครื่ องเล่นไม่จํากัด)I
ศูนย์เวชสําอาง IN SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)

3

ศูนย์โสมIศูนย์พลอยอเมทิส Iศูนย์นํ ้ามันสนเข็มแดง I ศูนย์สมุนไพรI วัดโชเกซา I
พระราชวังชางด็อกกุงI DUTY FREEI ตลาดเมียงดงI SUPERMARKET

4

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โรงแรม/ที่พกั
INCHEON
หรื อเทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน
BENIKEA SEOUL
HOTEL หรื อเทียบเท่า
โรงแรมมาตรฐาน
INCHEON
หรื อเทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน

\
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KOREA AUTUMN SPECIAL
#โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 4 วัน 3 คืน
1
1

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ Iท่ าอากาศยานนานาชาติอินชอน
คณะเดินทางพร้ อมกันที่จดุ หมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ณ เคาน์เตอร์ สาย
การบิน JEJU AIR โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกในเรื่ องของเอกสาร
ตลอดจนสัมภาระของท่าน(**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ ตให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ในวันเดินทาง)
หลังจาก
เช็คอิน และโหลดสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว นําท่านออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

สายการบิน

เย็น

รหัสเที่ยวบิน

เวลาเดินทางจากประเทศไทย

เวลาเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้

7C2202

14.35น.

22.15น.

#ข้ าวห่ อสาหร่ ายกิมบับ+นมกล้ วย
รับประทานอาหารเย็น ข้ าวห่อสาหร่ายกิมบับ+นมกล้ วย
หลังจากเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั INCHEONหรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

ข้ อแนะนาเพื่อความสะดวกในการเข้ ารับการตรวจค้ นก่อนขึ ้นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุ ชนิด ต้ องบรรจุใน
ภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลติ ร สําหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลติ ร แม้ จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียง
เล็กน้ อยก็ไม่สามารถนําติดตัวขึ ้นเครื่ องบินได้ ภาชนะทังหมดต้
้
องใส่รวมกันไว้ ในถุงพลาสติกใส ซึง่ เปิ ด - ปิ ด ผนึกได้ และมีความ
จุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลติ ร) ของเหลวที่ได้ รับการยกเว้ น ได้ แก่ นม และอาหารสําหรับเด็กทารกในปริ มาณที่เหมาะสม
รวมถึงยาที่มีเอกสารกํากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื ้อจากร้ านค้ าปลอดอากร ( DUTY FREE SHOPS) ที่ทา่ อากาศ
ยานต้ องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ ซื ้อ ณ วันที่เดินทาง เพื่อ
นําไปแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ จุดตรวจค้ น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนําของเหลว ขึ ้นเครื่ องแตกต่างกัน การนํา
ผลิตภัณฑ์ของสดที่ทําจากสัตว์ไม่วา่ เนื ้อหมู เนื ้อวัว ผัก ผลไม้ สด ไม่อนุญาตให้ นําเข้ าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆเพราะหาก
ศุลกากรตรวจพบจะต้ องเสียค่าปรับ
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เช้ า

กิมจิ+ฮันบก I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้ าและเครื่ องเล่ นไม่ จากัด) I
ศูนย์ เวชสาอาง IN SEOUL TOWER (ไม่ รวมค่ าลิฟท์ )
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
#กิมจิ
เช้ านี ้พาท่านเดินทางสู่ กิมจิร่วมประสบการณ์ในการทํากิมจิอาหารประจําชาติของเกาหลี ให้ ทา่ นได้ สนุกสนาน
ในการลองทําและชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง
#ฮันบก
จากนันเชิ
้ ญท่านเข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายโดยชุดประจําชาติ ชุดฮันบกพร้ อมถ่ายรูป
เป็ นที่ระลึก!!! เพื่อไปอวดคนทางบ้ าน...
#สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์
เต็มอิ่มกับสวนสนุกที่ดีที่สดุ ของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ด้วยบัตร SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถเล่น
เครื่ องเล่นต่างๆ ได้ ทกุ ชนิดและไม่จํากัดรอบ สวนสนุกที่นี่ถกู ขนานนาม ว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” มีชื่อเสียงมาก
ที่สดุ ของประเทศ ให้ ทา่ นสนุกกับเครื่ องเล่นหลากหลายชนิด อา ทิ เช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด
ชาร์ ป โรงหนังสามมิติ บ้ านผีสงิ หมุน ท่านไหนที่ไม่ชอบการเล่นเครื่ องเล่น สามารถเข้ าซาฟารี ชมไลเกอร์ แฝดคู่
แรกของโลกได้ ที่นี่ และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสือ่ สารกับคนได้ เดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ ซงึ่
ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน: สวนทิวลิป/ พฤษภาคม-มิถนุ ายน: สวนดอกกุหลาบ/
กรกฎาคม: สวนดอกทานตะวันหรื อดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน: สวนดอกลิลลี/่ ตุลาคม-พฤศจิกายน: สวน
ดอกเบญจมาศ)

เที่ยง

#บาร์ บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย เมนู บาร์ บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA)
อาหารปิ ง้ ย่างสไตล์เกาหลีรับประทานพร้ อมเครื่ องเคียงของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป
#ศูนย์ เวชสาอาง
หลังจากนันเดิ
้ นทางสู่ ศูนย์เวชสําอางให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อเครื่ องสําอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิเช่นครี มนํ ้า
แตก, ครี มโบท็อกซ์, ครี มหอยทาก ฯลฯ
#N SEOUL TOWER
เดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWERซึง่ อยูบ่ นเขานัมซาน ซึง่ เป็ น 1 ใน 18
หอคอยที่สงู ที่สดุ ในโลก ฐานของหอคอยมีสงิ่ ที่นา่ สนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่ ม
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ปาลกัก๊ จอง,สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผ้ รู ักชาติอนั ชุง กุน อิสระให้ ทกุ ท่านได้ เดินเล่นและถ่ายรูปคูห่ อคอย
ตามอัธยาศัยหรื อคล้ องกุญแจคูร่ ัก (ไม่รวมค่าขึ ้นลิฟท์)
#ชาบูชาบู (SHABU SHABU)
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU)หรื อ
สุกี ้เกาหลี ประกอบไปด้ วย ผักสดหลายชนิด ต้ มในนํ ้าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้ อมเครื่ องเคียงและข้ าวสวย
ของเกาหลี ที่รสชาติถกู ปากคนไทย
หลังจากนันนํ
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL
หรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

3

เช้ า

ศูนย์ โสม I ศูนย์ พลอยอเมทิสI ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง I ศูนย์ สมุนไพรI วัดโช
เกซา I พระราชวังชางด็อกกุงI DUTY FREE I ศูนย์ รวมแหล่ งวัยรุ่ นช้ อปปิ ้ ง
ตลาดเมียงดงI SUPERMAKET
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
#ศูนย์ โสม
เช้ านี ้พาท่านรู้จกั และเข้ าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรื อราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่
ศูนย์โสมเพราะเกาหลีใต้ เป็ น
ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ
ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด และเสริ มประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ ง ท่านไหนที่ต้องทํางานดึก นอน
ดึก หรื อพักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพื่อลดความอ่อนล้ า ทําให้ ร้ ูสกึ กระปรี ก้ ระเปร่า ร่างกายรู้สกึ สดชื่น ..
อิสระให้ ทา่ นได้ ซื ้อกลับไปบํารุงร่างกายหรื อฝากญาติผ้ ใู หญ่ที่ทา่ นรักและนับถือ
#ศูนย์ พลอยอเมทิส
ต่อด้ วย ศูนย์พลอยอเมทิสหรื อพลอยสีมว่ งที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซงึ่ ชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้ าได้ มีพลอยชนิดนี ้
ติดตัวไว้ จะทําให้ มีโชคลาภและสิง่ ดีๆเกิดขึ ้นในชีวิต
#ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง
นําท่านชม ศูนย์นํ ้ามันสนเข็มแดงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้ างไขมันในเส้ น
เลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้ นเลือด และชมการสาธิตให้ ทา่ นได้ เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ ้น
#ศูนย์ สมุนไพร
จากนันนํ
้ าท่านเข้ าชม ศูนย์สมุนไพรหรื อ ฮ็อกเกตนามู ใหม่ลา่ สุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรี ยบร้ อยแล้ ว
เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทย์เรี ยกว่า ผลไม้ ทอง มีรสเปรี ย้ ว ดีสาํ หรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ
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นํ ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะช่วยในการล้ างสารพิษที่ตกค้ างหรื อไขมันที่สะสมอยูภ่ ายในผนังของตับ ไต ช่วย
ให้ ตบั หรื อไตของท่านแข็งแรงขึ ้น และยังส่งผลดีตอ่ สุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้ วย
#วัดโชเกซา
จากนันนํ
้ าท่านสู่ วัดโชเกซาวัดศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ถึงแม้ จะเป็ น
วัดที่ตงอยู
ั ้ ท่ า่ มกลางความวุน่ วายของเมืองแต่ภายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงามมาก ภายในวัดมีต้นไม้
ใหญ่ที่มีความสูงกว่า 26 เมตร อาคารเก่าแก่ และเจดีย์ที่แกะสลักจากหินสูง 7 ชันนอกจากนี
้
้ยังมีความสําคัญใน
การจัดพิธีการสําคัญ แห่โคมไฟรูปดอกบัว ในวันก่อนวันประสูติของพระพุทธเจ้ า โดยขบวนแห่นี ้จะเริ่ มต้ นตังแต่
้
สนามกีฬาทงแดมุน เคลือ่ นขบวนไปตามถนนชงโนและมาสิ ้นสุดที่วดั แห่งนี ้
#พระราชวังชางด็อกกุง
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อกกุงซึง่ เป็ นพระราชวังหลวงวังที่สองที่สร้ างต่อ
จากพระราชวังเคียงบ็อกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็ นพระราชวังที่มีความสําคัญอย่าง
มากต่อกษัตริ ย์หลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ที่มีสภาพดีและสมบูรณ์ที่สดุ ใน 5
พระราชวังหลวงทังหมดที
้
่ยงั คงเก็บรักษาไว้ และที่นี่ยงั ได้ รับการขึ ้นทะเบียนจาก
UNESCO ว่าเป็ น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997

เที่ยง

#ซัมเกทัง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารบริ การท่านด้ วยเมนู ซัมเกทังหรื อเมนู ไก่ตนุ๋ โสม
(SAMGYETANG) อาหารวังในสมัยก่อน ปั จจุบนั เป็ นอาหารเลือ่ งชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีข้าว
รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุน๋ เสิร์ฟพร้ อมเครื่ องเคียงที่เรี ยกว่า กักตุกี เส้ นขนมจีน เหล้ าโสม พริ กไทย
ดํา และเกลือ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้ อดินร้ อน
#ดิวตีฟ้ รี (DUTY FREE)
นําท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ที่ ดิวตี ้ฟรี ( DUTY FREE)ที่นี่มีสนิ ค้ าชันนํ
้ าให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อมากมายกว่า 500
ชนิด ทัง้ นํ ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสําอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ ฯลฯ
#เมียงดง
พาท่านเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ ที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี
เมียงดงได้ ชื่อว่าเป็ นแหล่งรวมแฟชัน่ แบรนด์
เกาหลีชนนํ
ั ้ า ซึง่ ในแต่ละวันจะมีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช้ อปปิ ง้ กันอย่างล้ นหลาม ท่านสามารถหาซื ้อสินค้ าได้ อย่าง
หลากหลายทังเสื
้ ้อผ้ า, รองเท้ า, กระเป๋ า, เครื่ องสําอางซึง่ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE,
IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็ นต้ น ยังมี เสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ , ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวี
ดีหนังและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยูใ่ นสินค้ าหลากหลายชนิดให้ ได้ เลือก
ซื ้อกัน
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#SUPERMARKET
แวะช้ อปปิ ง้ ที่ SUPERMARKETเพื่อซื ้อของฝากคนทางบ้ าน ที่ร้านแห่งนี ้มีขนมพื ้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทัง้
กิมจิ ไก่ตนุ๋ โสมที่บรรจุอยูใ่ นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้ วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก
#พุลโกกิ (BULGOGI)
เย็น รับประทานอาหาร
กลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย พุลโกกิ (BULGOGI)วิธีการทําคือหัน่ เนื ้อสัตว์เป็ นชิ ้น
บางๆ แล้ วหมักกับเครื่ องปรุงต่างๆก่อนนําไปต้ มนํ ้าขลุกขลิก
หลังจากนันนํ
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั INCHEON
หรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

ท่ าอากาศสยานนานาชาติอินชอน I ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ

4

#SNACK BOX
รับประทานอาหารเช้ าบริ การท่านด้ วย SNACK BOX

เช้ า

ได้ เวลานําท่านออกเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สายการบิน

รหัสเที่ยวบิน

เวลาเดินทางจากประเทศเกาหลีใต้

เวลาเดินทางถึงประเทศไทย

7C2201

07.10 น.

11.20 น.

KOREA AUTUMN SPECIAL
#อัตราค่าบริการ
เดือน กันยายน 2018
พีเรี ยดเดินทาง
01 – 04กันยายน
02 – 05กันยายน
03 – 06กันยายน
04 – 07กันยายน
05 – 08กันยายน
06 – 09กันยายน
07 – 10กันยายน
08 – 11กันยายน

สายการบิน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.-

13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.KOREA AUTUMN SPECIAL
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09 – 12กันยายน
10 – 13กันยายน
11 – 14กันยายน
12 – 15กันยายน
13 – 16กันยายน
14 – 17กันยายน
15 – 18กันยายน
16 – 19กันยายน
19 – 22กันยายน
20 – 23กันยายน
21 – 24กันยายน
22 – 25กันยายน
23 – 26กันยายน
24 – 27กันยายน
25 – 28กันยายน
26 – 29 กันยายน
27 – 30 กันยายน
28 – 01ตุลาคม
29 – 02 ตุลาคม
30 – 03 ตุลาคม

เดือน ตุลาคม 2018
พีเรี ยดเดินทาง
01 – 04ตุลาคม
02 – 05ตุลาคม
03 – 06ตุลาคม
04 – 07ตุลาคม
05 – 08ตุลาคม
06 – 09ตุลาคม
07 – 10ตุลาคม
08 – 11ตุลาคม
09 – 12ตุลาคม
10 – 13ตุลาคม
11 – 14ตุลาคม

สายการบิน

13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.-

13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.-

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.16,900.16,900.-

15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.16,900.16,900.KOREA AUTUMN SPECIAL
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12 – 15ตุลาคม
13 – 16ตุลาคม
14 – 17ตุลาคม
15 – 18ตุลาคม
16 – 19ตุลาคม
17 – 20ตุลาคม
18 – 21ตุลาคม
19 – 22ตุลาคม
20 – 23ตุลาคม
21 – 24ตุลาคม
22 – 25ตุลาคม
23 – 26ตุลาคม
24 – 27ตุลาคม
25 – 28ตุลาคม
26 – 29 ตุลาคม
27 – 30 ตุลาคม

16,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.16,900.16,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.-

16,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.16,900.16,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.-

หมายเหตุ:อัตราค่าบริการ
+ หากท่านต้ องการห้ องสําหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ่
+ หากท่านต้ องการเดินทางแบบไม่ใช้ ตวั๋ (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน

หมายเหตุ :
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมหรื อรายการอาหารโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทังนี
้ ้ขึ ้นอยูต่ ามความเหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปลีย่ นแปลงเที่ยวบิน
โปรแกรมเปลีย่ นแปลงได้ , ตารางทัวร์ สลับโปรแกรมได้ , ตามความเหมาะสม*
โปรดตรวจสอบข้ อมูลให้ มนั่ ใจก่อนทําการโอนเงินจองทุกครัง้
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้ าหน้ าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านัน!!!
้ และหากมีการเปลีย่ นแปลงจะรี บแจ้ งให้ ทราบ
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่
***ลูกค้ ามีความจําเป็ นต้ องเข้ าร้ านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้ แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสําอาง, ศูนย์นํ ้ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการเข้ าร้ านดังกล่าว
KOREA AUTUMN SPECIAL
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บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริ การเพิ่มท่านละ 300 USD***
***กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก
หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การ
ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัท***
กรุณาชําระมัดจําหลังจากวันจองภายใน 3 วัน
และชําระส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนการเดินทางภายใน 14 วัน
********มัดจําขันตํ
้ ่า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริ ป******

#อัตราทัวร์ รวม











ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้ นทางที่ระบุในรายการชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับพร้ อมคณะ
ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 หรื อ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ15 หรื อ 20 กก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าบัตรเข้ าสวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ เครื่ องเล่นไม่จํากัด
ปลัก๊ ไฟ ADAPTER

#อัตราทัวร์ ไม่รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสัง่ เพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 บาท หรื อ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทังทริ
้ ป
 หากผู้เดินทางไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติม 5,000 บาท
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15-20 กก.)
 ค่าวีซา่ สําหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว กรุณาเตรี ยมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ ต 2.ใบประจําตัวคนต่างด้ าว 3.ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ 4.
สําเนาทะเบียนบ้ าน(ถ้ ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รูป แล้ วทางบริ ษัทฯจะเป็ นผู้ดําเนินการยื่นวีซา่ ให้
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ท่านโดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าวเจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทําเรื่ องแจ้ งเข้ า -ออกด้ วย
ตนเองก่อนจะยื่นวีซา่ )
 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER
 ค่ากระเช้ าที่อทุ ยานแห่งชาติซอรัคซาน

#หมายเหตุ
 จํานวนผู้เดินทาง ขันตํ
้ ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึ ้นไป
 เทีย่ วบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็ นสําคัญ
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมูค่ ณะ กรณีที่ทา่ นไม่เดินทางพร้ อมคณะ เนื่องจากไม่ผา่ นการพิจารณาใน
การตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทังไทยและต่
้
างประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้ อง การกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง หรื อถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็ น
เอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานเท่านัน้ ซึง่ อยูน่ อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริ ษัท ไม่สามารถทําการเลือ่ นวันหรื อคืนเงินได้
 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง,เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังที
้ ่ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ ทา่ นเดินทางออกหรื อเข้ า
ประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อในกรณีอื่นๆการพิจารณาเป็ นเอกสิทธิ์และ
วิจารณญาณของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานเท่านัน้ ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัท
ทังนี
้ ้กรณีที่ทา่ นไม่ผา่ นด่านตรวจคนเข้ าเมือง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ใดๆ ทังสิ
้ ้น
 หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไป และ
ต้ องเหลือหน้ ากระดาษพอให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้ องอยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ชํารุด
หรื อฉีกขาด
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล
 หลังจากได้ รับเอกสารเรี ยกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมัดจําภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชําระเงินพร้ อมหน้ า
พาสปอร์ ตของผู้เดินทาง และชําระเงินทังหมดก่
้
อนการเดินทางภายใน 14 วัน
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
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 ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั เวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุ วิสยั อื่นๆที่อาจเกิดขึ ้นได้ ทังนี
้ ้เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ น
สําคัญ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คําสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทน บริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริ ษัทฯ กํากับเท่านัน้
 ในกรณีที่ลกู ค้ าตังครรภ์
้
ต้ องมีใบรับรองจากแพทย์วา่ สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่
เดินทาง และต้ องแจ้ งให้ ทางบริ ษัททราบล่วงหน้ า
 กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรี ยน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
 กรณีที่ทา่ นซื ้อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

การยกเลิก
- ต้ องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านัน้ คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชําระแล้ ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ทกุ กรณี
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรี ยน กรุ๊ปดูงาน เมื่อชําระแล้ วไม่สามารถคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น

ช่ วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลีย่ นชื่อผู้เดินทางได
กรุ๊ปที่เดินทางต้ องการันตีมดั จํากับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุเหลือใช้ งานมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไป
ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ในกรณี
ที่ผ้ เู ดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัท บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ใดๆ ทังสิ
้ ้น
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