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KOREA BLOSSOM’S SOUL 
 
โรงแรม/ท่ีพกั ซวูอน 1 คืน และ โซล 2 คืน สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / 

T’WAY 

 
• ชมดอกไมผ้ลิดอกออกบาน ณ JADE GARDEN   

• สัมผสัความงามทางธรรมชาติบน เกาะนามิ 

• สนกุกบัการปัน่ RAIL BIKE ชมวิวธรรมชาติ   

• สักการะขอพรจากส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิ ณ โชเกซา  

• สนกุกบัเคร่ืองเล่นมากมายท่ี EVERLAND  

• ทา้ทายความกลา้สะพานกระจกใส   

• “Seoullo7017”  

• สะพานลอยฟ้าแลนดม์ารค์ใหมก่รงุโซล 

• ชมดอกซากรุะ ณ ถนนยออิโด (เฉพาะชว่งเทศกาล) 

 
 
 
 

#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 
วนั โปรแกรมการเดินทาง อาหาร โรงแรม/ท่ีพกั 

1 ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - - 

2 
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เกาะนามิ – RAIL BIKE – สะพานกระจก – 

JADE GARDEN 

B. – 

L. ดกัคาลบี ้
D. พลุโกก ิ

SUWON 

หรือเทียบเท่า 

3 
กิมจิ+ชดุฮนับก+TRICK ART - สวนสนกุ EVERLAND (เต็มวนั+รวมบตัรเข้า 
และเคร่ืองเล่นไม่จ ากดั) – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) 

B. โรงแรม 
L. - 
D. BBQ 

BENIKEA 
SEOUL หรือ
เทียบเทา่ 

4 

ศนูย์เคร่ืองส าอาง - ศนูย์น า้มนัสนเข็มแดง - ศนูย์สมนุไพร - วดัโชเกซา - 
พระราชวงัชางด็อกกงุ – SEOULLO7017 หรือชมดอกซากรุะ ถนนยออโิด - 
ศนูย์รวมวยัรุ่นเกาหลี เมียงดง - ทงแดมนุ – DDP 

B. โรงแรม 

L. ซมัเกทงั 
D. โอซมัพลุโกก ิ

BENIKEA 

SEOUL หรือ
เทียบเท่า 
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5 ศนูย์พลอยอเมทิส – DUTY FREE - ศนูย์โสม - SUPERMARKET 
B. โรงแรม 

L. จิมดกั 
- 

 

     \        

 
 

KOREA BLOSSOM’S  SOUL 
โปรแกรมท่องเท่ียวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 

DAY 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4           
ณ เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจา้หนา้ท่ีจาก
บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสมัภาระของ
ทา่น (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตใหแ้กเ่จา้หนา้ท่ีในวนัเดินทาง) หลงัจากเช็คอิน 
และโหลดสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต  ้

    

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ สู ่ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

 
 
 
 

http://www.tourgether.co.th/


 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

ขอ้แนะน า : เพ่ือความสะดวกในการเขา้รับการตรวจคน้กอ่นขึ้นเคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรยทุ์กชนิด ตอ้งบรรจุใน
ภาชนะท่ีมีขนาดความจุไมเ่กิน 100 มิลลิลิตร ส าหรับภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แมจ้ะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย ์
เพียงเล็กนอ้ยก็ไมส่ามารถน าติดตวัขึ้นเคร่ืองบินได ้ ภาชนะท ัง้หมดตอ้งใสร่วมกนัไวใ้นถุงพลาสติกใส ซ่ึงเปิด - ปิด ผนึกได ้
และมีความจุรวมกนัไมเ่กิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวท่ีไดร้ับการยกเวน้ ไดแ้ก ่นม และอาหารส าหรับเด็กทารกใน
ปริมาณท่ีเหมาะสม รวมถึงยาท่ีมีเอกสารก ากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ์ ท่ีซ้ือจากรา้นคา้ปลอดอากร (DUTY 
FREE SHOPS) ท่ีทา่อากาศยานตอ้งบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไมมี่ร่องรอย การเปิดปากถุง และมีหลกัฐาน
แสดงวา่ไดซ้ื้อ ณ วนัท่ีเดินทาง เพ่ือน าไปแสดงตอ่เจา้หนา้ท่ี ณ จุดตรวจคน้ อยา่งไรก็ตามแตล่ะประเทศจะมีกฎ การน า
ของเหลว ขึ้นเคร่ืองแตกตา่งกนั การน าผลิตภณัฑข์องสดท่ีท าจากสตัวไ์มว่า่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไมอ่นุญาตให ้
น าเขา้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคตา่งๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียคา่ปรับ 
 

DAY 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ – RAIL BIKE – สะพานกระจก – JADE GARDEN 

เชา้ เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต ้ (กรุณาปรับเวลาของทา่นใหเ้ร็วขึ้น 2 
ช ัว่โมงเพ่ือใหต้รงกบัเวลาทอ้งถ่ินของประเทศเกาหลี) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรแลว้ น าทา่นเดินทางสู ่ทา่เรือเฟอร์ร่ี เพ่ือขา้มฟากไปยงั เกาะนามิ ตัง้อยูก่ลางทะเลสาบ
ซองเพียง  
ช่ือ “นามิ” ตัง้ขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแกน่ายพลนามิ เกาะนามินั้นเรียกตวัเองวา่ NAMINARA 
REPUBLIC และเรียกตัว๋เรือขา้มฟากและตัว๋เขา้ชมเกาะวา่วีซา่ ท าใหรู้สึ้กเสมือนขา้มมาเท่ียว
รัฐๆ หน่ึงท่ีเป็นเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้
เกาลดั ตน้แปะกว๊ย ตน้ซากุระตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ่ื้นๆท่ีพลดักนัออกดอกเปล่ียนสีใหช้ม
กนัทุกฤดูกาล เป็นสถานท่ีโรแมนติก ส าหรับคูร่ักหนุ่มสาว และท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของครอบครัว
ท่ีน่ีเคยเป็นหน่ึงในสถานท่ีถา่ยท าละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลม
หนาว และภาพยนตไ์ทยเร่ือง กวนมึนโฮ ใครท่ีอยากแชะรูปคูก่บัเบยองจุน และทิวสนท่ีเรียงตวั
สวยงามทอดยาวไปจนสุดลูกหูลูกตา ตอ้งไมพ่ลาดท่ีจะมาเยือนท่ีน่ีสกัครั้ง อิสระใหท้า่นถา่ยรูป
ไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรนั่งเรือกลบัมายงัฝั่ง.. 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ยเมนู ดกัคาลบ้ี (DAKGALBI) ไกผ่ดั
เผ็ดบาร์บีคิวเกาหลี อาหารยอดนิยม อีกชนิดหน่ึง ของคนเกาหลี โดยวิธีการน าเน้ือไกท่ี่หั่นเป็น
ช้ินๆ และผกัตา่งๆ มาผดัรวมกนักบัซอสบาร์บีคิวในกระทะเหล็กแบนขนาดใหญ ่

บ่าย หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จ น าทา่นพบกบัความสนุกในการ ปั่นจกัรยานบนราง
รถไฟหรือ RAIL BIKE ซ่ึงเป็นกิจกรรมใหมล่า่สุด ท่ีชาวเกาหลีก าลงันิยมมาก ในปัจจุบนัตลอด
เสน้ทาง   
ทุกทา่นจะไดส้มัผสั และอ่ิมเอมกบัธรรมชาติท่ีสวยงาม 

จากนั้นพาทุกทา่น ชมสะพานกระจกแกว้ ใหทุ้กทา่นไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศ พรอ้มถา่ยรูป
สวย ๆ กบั สะพานกระจก เป็น Skywalk ท่ียาวท่ีสุดของเกาหลี ท่ีใหค้วามรูสึ้กเหมือนคุณก าลงั
เดินอยูบ่นน ้า 
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จากนั้นพาทา่นสมัผสั Jade Garden คือ สวนรุกขชาติ ท่ีรวมพนัธุไ์มแ้ละดอกไมน้านาชนิดท่ีคุณ
สุขสนัตก์บัความงดงามของตน้ไมน้านาชนิด ส าหรับทา่นท่ีรักดอกไม ้ ท่ีน่ีทา่นจะไดส้มัผสั
บรรยากาศกบัเสียงนกและเสียงใบไมพ้ร้ิวไหว คุณจะรักท่ีน่ี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ย พุลโกกิ (BULGOGI) สว่นผสมจะมีเน้ือ
ววั หรือเน้ือหมู วิธีการท าคือหั่นเน้ือหรือหมูเป็นชิ้นบางๆ แลว้หมกักบัเคร่ืองปรุงตา่งๆ กอ่นน าไป
ตม้น ้าขลุกขลิก สามารถทานไดส้องแบบคือแบบยา่ง และตม้ 

   
หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SUWON : SUWON JM หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้

DAY 3 กิมจิ+ชุดฮนับก+TRICK ART - สวนสนุก EVERLAND (เต็มวนั+รวมบตัรเขา้ และเคร่ืองเล่นไม่
จ ากดั) – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท)์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ชว่งเชา้น าทา่นร่วมกนัเรียนท า กิมจิ สนุกกบัประสบการณใ์นการท ากิมจิอาหารประจ าชาติของ
เกาหลี ใหท้า่นได ้สนุกสนานในการลองท า และชิมกิมจิฝีมือของตวัทา่นเอง  

จากนั้นเชิญทา่นร่วมเป็นสว่นหน่ึงของชาวเกาหลี โดยการแตง่กายชุด
ประจ าชาติตา่งๆ ชุดฮนับกพรอ้มถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก เพ่ือไปอวดคน

ทางบา้น ถา่ยภาพกบั TRICK ART ภาพศิลปินภาพลวงตาบนผนังแบบสามมิติ 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั FREE MEAL เลือกทานอาหารตามท่ีทา่นตอ้งการ 

จากนั้นใหเ้วลาทุกทา่นเต็มอ่ิมกบัสวนสนุกท่ีดีท่ีสุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ ดว้ย
บตัร SPECIAL PASS TICKET ท่ีสามารถเลน่เคร่ืองเลน่ตา่งๆ ไดทุ้กชนิดและไมจ่ ากดัรอบ สวน
สนุกท่ีน่ีถูกขนานนามวา่ “ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี” มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ใหท้า่นสนุกกบั
เคร่ืองเลน่หลากหลายชนิด อาทิเชน่ ทีเอ็กซเ์พรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนังสาม
มิติ บา้นผีสิงหมุน ทา่นไหนท่ีไมช่อบการเลน่เคร่ืองเลน่ สามารถเขา้ซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู ่
แรกของโลกไดท่ี้และชมความน่ารักของหมี ท่ีสามารถส่ือสารกบัคนได ้ เดินชมและถา่ยรูปกบั
สวนดอกไม ้ ซ่ึงผลดัเปล่ียนหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-
มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวนัหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-
กนัยายน : สวนดอกลิลล่ี/ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ) 

น าทา่นสู ่หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซ่ึงอยูบ่นเขานัมซาน ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอย
ท่ีสูงท่ีสุดในโลก ฐานของหอคอยมีส่ิงท่ีน่าสนใจตา่งๆ เชน่ ศาลาแปดเหล่ียมปาลกัก๊จอง, สวน
สตัวเ์ล็กๆ สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณผู์ร้ักชาติอนั ชุง กุน อิสระใหทุ้กทา่นไดเ้ดินเลน่และ
ถา่ยรูปคูห่อคอยตามอธัยาศยัหรือคลอ้งกุญแจคูร่ัก (ไมร่วมคา่ขึ้นลิฟท)์ 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  บริการทา่นดว้ย เมนู บารบี์คิวเกาหลี (BBQ KOREA) 
อาหารป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี รับประทานพรอ้มเคร่ืองเคียงของเกาหลี ผกัสด กิมจิ ซุป สลดัผกั
สดๆ 

 
หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้

DAY 4 ศูนยเ์คร่ืองส าอาง - ศูนยน์ ้ามนัสนเข็มแดง - ศูนยส์มุนไพร - วดัโชเกซา - พระราชวงัชา
งด็อกกุง – SEOULLO7017 หรือชมดอกซากุระ ถนนยออิโด - ศูนยร์วมวยัรุ่นเกาหลี เมียงดง 
- ทงแดมุน – DDP 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เชา้น้ีน าทุกทา่นสู ่ ศูนยเ์วชส าอาง ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางคุณภาพดีในราคายอ่มเยา 
อาทิเชน่ครีมน ้าแตก, ครีมโบท็อกซ,์ ครีมหอยทาก ฯลฯ 

น าทุกทา่นเดินทางสู ่ ศูนยน์ ้ามนัสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีท่ีมี
สรรพคุณ ชว่ยชะลา้งไขมนัในเสน้เลือด เพ่ือป้องกนัการอุดตนัของเสน้เลือด และชมการสาธิต
ใหท้า่นไดเ้ห็นภาพอยา่งชดัเจนย่ิงขึ้น 

จากนั้นน าทา่นเขา้ชม ศูนยส์มุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหมล่า่สุดของเกาหลี โดยมีการจด
ลิขสิทธ์ิเรียบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทยเ์รียกวา่ ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดี
ส าหรับบุคคลท่ีนิยมด่ืมชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกตจะชว่ยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้ง
หรือไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนังของตบั ไต ชว่ยใหต้บัหรือไตของทา่นแข็งแรงขึ้น และยงัสง่ผลดี
ตอ่สุขภาพร่างกายของทา่นเองอีกดว้ย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบริการทา่นดว้ยเมนู ซมัเกทงั หรือเมนู ไกตุ่น๋โสม 
(SAMGYETANG) อาหารวงัในสมยักอ่น ปจัจุบนัเป็นอาหารเล่ืองช่ือมากของเมืองหลวง ภายใน
ตวัไกจ่ะมีขา้ว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลบัในการตุน๋เสิร์ฟพรอ้มเคร่ืองเคียงท่ีเรียกวา่ กกัตุกี 
เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พริกไทยด า และเกลือ เสิร์ฟทา่นละ 1 ตวั ในหมอ้ดินรอ้น 

น าทุกทา่นสู ่วดัโชเกซา วดัศูนยก์ลางของพุทธศาสนานิกายเซน ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลี  
แมจ้ะเป็นวดัท่ีต ัง้อยูท่า่มกลางความวุน่วายของเมือง แตภ่ายในวดัมีความเงียบสงบและสวยงาม
มาก ภายในวดัมีตน้ไมใ้หญท่ี่มีความสูงกวา่ 26 เมตร อาคารเกา่แก ่และเจดียท่ี์แกะสลกัจากหิน
สูง 7 ช ัน้นอกจากน้ียงัมีความส าคญัในการจดัพิธีการส าคญั แหโ่คมไฟรูปดอกบวั ในวนักอ่นวนั
ประสูติของพระพุทธเจา้ โดยขบวนแหน้ี่จะเร่ิมตน้ตัง้แตส่นามกีฬาทงแดมุน เคล่ือนขบวนไปตาม
ถนนชงโนและมาส้ินสุดท่ีวดัแหง่น้ี 

ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู ่พระราชวงัชางด็อก ซ่ึงเป็นพระราชวงัหลวงวงัท่ีสองท่ีสรา้ง

ตอ่จากพระราชวงัเคียงบ็อกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวงัท่ีมีความส าคญัอยา่งมากตอ่
กษตัริยห์ลายๆ พระองคใ์นราชวงศโ์ชซอน ท่ีมีสภาพดีและสมบูรณท่ี์สุดใน 5 พระราชวงัหลวง
ท ัง้หมดท่ียงัคงเก็บรักษาไว ้และท่ีน่ียงัไดร้ับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO วา่เป็น มรดกโลก 
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น าทา่นสู ่Seoullo 7017 สะพานลอยฟา้ แลนดม์าร์คแห่งใหมก่รุงโซล ถือเป็นอีกหน่ึงสถานท่ี
เท่ียวใหมข่องเกาหลีใต ้ ท่ีเกิดจากการปรับปรุงทศันียภาพ ร้ือสะพานบางจุด แลว้ปรับใหเ้ป็นถนน
ลอยฟา้ แถว  บริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ใหก้ลายเป็นสถานท่ีพกัผอ่นส าหรับ
ประชาชน และนักทอ่งเท่ียวซ่ึงสะพานน้ีจะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว (Seoul’s Botanical Skyline Park) 
ท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมก้วา่ 200 สายพนัธุ ์ ทุกคนสามารถมาพกัผอ่นหยอ่นใจ ท่ีมาของ
ช่ือ Seoullo 7017 ก็คือ Seoul (โซล) ก็คือช่ือเมืองอยูแ่ลว้  lo (โล) หมายถึงการเดิน เลข 70 
หมายถึงปีท่ีเร่ิมกอ่สรา้งสะพานแหง่น้ี ก็คือปี 1970 เลข 17 หมายถึงปีท่ีแลว้เสร็จ ก็คือ 2017
โดยเสน้ทางท่ีเปิดนั้นจะเช่ือม 17 เสน้ทางรอบกรุงโซล ตัง้แตส่ถานี Hoehyeon ตรงตลาดดงแด
มุน ไปยงัภูเขานัมซาน และ Seoul Station Square ท่ีสถานีรถไฟโซล และบางเสน้ทางจะมี
ความสูงจากพ้ืนถึง 17 เมตร ท าใหเ้ห็นวิวของหอคอย N Seoul Tower และวิวรอบๆ ไดอ้ยา่ง
สวยงาม **หรือน าทา่นชมความงามของดอกซากุระท่ีบานสะพรั่ง ร่วมเป็นสว่นหน่ึงในเทศกาล
ดอกซากุระเกาหลี ใหท้า่นไดเ้ดินเลน่ถา่ยรูป และสมัผสัสีสนัแหง่ดอกพ็อตโกต (เฉพาะเทศกาล
เทา่นั้น : ถนนยออิโด ณ กรุงโซล และสถานท่ีอ่ืนๆ ไดแ้ก ่ สวนสนุก 
เอเวอร์แลนด ์ป้อมมรดกโลกซูวอน นัมซานทาวเวอร์ อุทยานแห่งชาติศซอรัคซาน)**   

พาทา่นเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ี ศูนยร์วมของวยัรุ่นเกาหลี เมียงดง ไดช่ื้อวา่เป็นแหลง่รวม
แฟช ัน่แบรนดเ์กาหลีช ัน้น า ซ่ึงในแตล่ะวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินชอ้ปป้ิงกนัอยา่งลน้หลาม ทา่น
สามารถหาซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้เส้ือผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซ่ึงเป็นท่ีรูจ้กั
อยา่งดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE 
FACE SHOP เป็นตน้ ยงัมีเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรียย์อดฮิต 
ตลอดจนของท่ีระลึกท่ีมีรูปดาราคนโปรดของทา่นอยูใ่นสินคา้หลากหลายชนิดใหไ้ดเ้ลือกซ้ือกนั  

นอกจากน้ีทา่นสามารถพบกบัรา้น LINE FRIENDS STORE ท่ีเต็มไปดว้ยสินคา้ LINE 
OFFICIAL  
ท่ีจ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกเก่ียวกบัตวัการ์ตูน LINE ไมว่า่จะเป็น หมีบราวน์แซลล่ี เจมส ์หรือ
โคน่ี  
ซ่ึงแตล่ะตวัจะมีสินคา้ท่ีระลึกใหเ้ลือกซ้ือเยอะแยะไปหมด เชน่ สมุดโนต้ ตุก๊ตา เคสโทรศพัท ์
เส้ือผา้ กระเป๋า เคร่ืองเขียน ฯลฯ ซ่ึงภายในรา้นยงัมีมุมน่ารักๆ ใหถ้า่ยรูปกนัอยา่งจุใจอีกดว้ย แต่
ท่ีเป็นไฮไลทเ์ดน่ของรา้นเลย คือ เจา้หมีบราวน์ตวัยกัษใ์หญท่ี่ตัง้อยูห่นา้รา้น ท่ีใครไปใครมาก็
ตอ้งถา่ยภาพเป็นท่ีระลึกแมแ้ตค่นเกาหลีเอง 

จากนั้นน าทา่นช็อปป้ิงตอ่ท่ี ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือ 
เส้ือผา้เคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองหนังรองเทา้ นอกจากน้ียงัมีรา้นเคร่ืองส าอางตา่งๆ เรียงรายตามตึก
ริมสองขา้งถนนใหท้า่นไดเ้ลือกชม นอกจากน้ียงัมีเวทีการแสดง รอ้งเตน้เปิดหมวกใหผู้ท่ี้อยาก
แสดงความสามารถ  
มาแสดงใหช้มกนัอีกดว้ย และฝั่งตรงขา้มของ ทงแดมุน ทา่นสามารถเดินขา้มไปชม ตึก DDP 
หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานท่ีส าหรับจดัแสดงงานศิลปะ อีเวนท ์การ
ประชุม รวมไปถึงนิทรรศการตา่งๆนอกจากน้ีทา่นยงัสามารถชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED 
ROSE GARDEN 
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เย็น รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารบริการทา่นดว้ย โอซมัพุลโกกิ (OSAM BULGOGI) 
สว่นผสมจะมีเน้ือสตัว ์ วิธีการท าคือ หั่นเน้ือสตัวเ์ป็นชิ้นบางๆ แลว้หมกักบัเคร่ืองปรุงตา่งๆ กอ่น
น าไปตม้น ้าขลุกขลิก  

 
หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้

DAY 5  N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท)์ – DUTY FREE - ศูนยโ์สม – SUPERMARKET 

   เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เชา้น้ีน าทา่นเดินทางสู ่ศูนยพ์ลอยอเมทิส หรือพลอยสีมว่งท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีซ่ึง
ชาวเกาหลีเช่ือวา่ถา้ไดมี้พลอยชนิดน้ีติดตวัไวจ้ะท าใหมี้โชคลาภและส่ิงดีๆเกิดขึ้นในชีวิต 

หลงัจากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวต้ีฟรี (DUTY FREE) ท่ีน่ีมีสินคา้ช ัน้น าให ้
ทา่นไดเ้ลือกซ้ือมากมายกวา่ 500 ชนิด ท ัง้ น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา 
เคร่ืองประดบั ฯลฯ ในบริเวณดิวต้ีฟรีทา่นสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณ
ในสมยัราชวงศโ์ชซอน อายุกวา่ 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผา่นยา่น
ใจกลางกรุงโซลแตใ่นชว่ง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ไดมี้การพฒันาประเทศอยา่งกา้วกระโดด 
จนกระท ัง่ปี ค.ศ.2002 นายลี มยองปาร์ค ผูไ้ดร้ับต าแหน่งเป็นผูว้า่การกรุงโซล ไดเ้สนอ
โครงการฟ้ืนฟคูลองชองเกชอน เพ่ือฟ้ืนฟธูรรมชาติสองฝั่งคลอง จนปจัจุบนัคลองชองเกชอนได ้
กลายเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัมากอีกแหง่นึงใน กรุงโซล 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ย เมนูจิมดกั (JIMDAK) เป็นเมนูไก่
ประกอบดว้ยวุน้เสน้ เกาหลี คลุกดว้ยน ้าซุป รสชาติกลมกลอ่ม เสิร์ฟพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้ม
เคร่ืองเคียงเกาหลี 

พาทา่นรูจ้กัและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหง่มวลสมุนไพร ท่ี ศูนยโ์สม เพราะ
เกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก และมี
คุณประโยชน์นานัปการ เชน่ ชว่ยเสริมความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหารและปอด ชว่ยท าให ้
จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลงั โดยมีสรรพคุณทางการแพทย ์ชว่ยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาด
เลือด ฯลฯ 

จากนั้นไดเ้วลาน าทา่นสู ่ สนามบินอินชอน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะ 
ชอ้ปป้ิงท่ี SUPERMARKET เพ่ือซ้ือของฝากคนทางบา้น ท่ีรา้นแหง่น้ีมีขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลาก
ชนิดรวมท ัง้กิมจิ ไกตุ่น๋โสมท่ีบรรจุอยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใสข่า้วและของฝากของท่ี
ระลึก  

ไดเ้วลาน าทา่นออกเดินทางสูส่นามบิน 

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 
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KOREA BLOSSOM’S SOUL 
อตัราค่าบริการ 

 
เดือน มีนาคม 2019 

พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
01 – 05 มีนาคม 

 

15,900.- 15,900.- 
02 – 06 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
03 – 07 มีนาคม 14,900.- 14,900.- 
04 – 08 มีนาคม 14,900.- 14,900.- 
05 – 09 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
06 – 10 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
07 – 11 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
08 – 12 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
09 – 13 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
10 – 14 มีนาคม 14,900.- 14,900.- 
11 – 15 มีนาคม 14,900.- 14,900.- 
12 – 16 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
13 – 17 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
14 – 18 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
15 – 19 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
16 – 20 มีนาคม 14,900.- 14,900.- 
17 – 21 มีนาคม 14,900.- 14,900.- 
18 – 22 มีนาคม 14,900.- 14,900.- 
19 – 23 มีนาคม 14,900.- 14,900.- 
20 – 24 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
21 – 25 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
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22 – 26 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
23 – 27 มีนาคม 14,900.- 14,900.- 
24 – 28 มีนาคม 14,900.- 14,900.- 
25 – 29 มีนาคม 14,900.- 14,900.- 
26 – 30 มีนาคม 14,900.- 14,900.- 
27 – 31 มีนาคม 15,900.- 15,900.- 
28 – 01 เมษายน 15,900.- 15,900.- 
29 – 02 เมษายน 15,900.- 15,900.- 
30 – 03 เมษายน 14,900.- 14,900.- 
31 – 04 เมษายน 14,900.- 14,900.- 
 

เดือน เมษายน 2019 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

01 – 05 เมษายน 

 

15,900.- 15,900.- 
02 – 06 เมษายน 15,900.- 15,900.- 
03 – 07 เมษายน 16,900.- 16,900.- 
04 – 08 เมษายน 16,900.- 16,900.- 
05 – 09 เมษายน 16,900.- 16,900.- 
06 – 10 เมษายน 15,900.- 15,900.- 
07 – 11 เมษายน 15,900.- 15,900.- 
08 – 12 เมษายน 15,900.- 15,900.- 
09 – 13 เมษายน 16,900.- 16,900.- 
10 – 14 เมษายน 19,900.- 19,900.- 
11 – 15 เมษายน 21,900.- 21,900.- 
12 – 16 เมษายน 21,900.- 21,900.- 
13 – 17 เมษายน 20,900.- 20,900.- 
14 – 18 เมษายน 18,900.- 18,900.- 
15 – 19 เมษายน 16,900.- 16,900.- 
16 – 20 เมษายน 16,900.- 16,900.- 
17 – 21 เมษายน 16,900.- 16,900.- 
18 – 22 เมษายน 16,900.- 16,900.- 
19 – 23 เมษายน 16,900.- 16,900.- 
20 – 24 เมษายน 15,900.- 15,900.- 
21 – 25 เมษายน 15,900.- 15,900.- 
22 – 26 เมษายน 15,900.- 15,900.- 
23 – 27 เมษายน 15,900.- 15,900.- 
24 – 28 เมษายน 16,900.- 16,900.- 
25 – 29 เมษายน 16,900.- 16,900.- 
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26 – 30 เมษายน 16,900.- 16,900.- 
27 – 01 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
28 – 02 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
29 – 03 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
30 – 04 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
 

เดือน พฤษภาคม 2019 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

01 – 05 พฤษภาคม 

 
 
 
 
 
 
 

15,900.- 15,900.- 
02 – 06 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
03 – 07 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
04 – 08 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
05 – 09 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
06 – 10 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
07 – 11 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
08 – 12 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
09 – 13 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
10 – 14 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
11 – 15 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
12 – 16 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
13 – 17 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
14 – 18 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
15 – 19 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
16 – 20 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
17 – 21 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
18 – 22 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
19 – 23 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
20 – 24 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
21 – 25 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
22 – 26 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
23 – 27 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
24 – 28 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
25 – 29 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
26 – 30 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
27 – 31 พฤษภาคม 15,900.- 15,900.- 
28 – 01 มิถุนายน 15,900.- 15,900.- 
29 – 02 มิถุนายน 15,900.- 15,900.- 
30 – 03 มิถุนายน 15,900.- 15,900.- 
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31 – 04 มิถุนายน 15,900.- 15,900.- 
 
หมายเหตุ : อตัราคา่บริการ 
+ หากทา่นตอ้งการหอ้งส าหรับพกัเด่ียว สามารถจา่ยเพ่ิมเติมอีก 4,900.-ทา่นละ จากราคาผูใ้หญ ่
+ หากทา่นตอ้งการเดินทางแบบไมใ่ชต้ ัว๋ (JOIN LAND) คิดราคาทา่นละ 6,900.-บาท/ทา่น 
 
 
หมายเหตุ :  
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินท ัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินท ัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ท ัง้น้ีขึ้นอยูต่ามความเหมาะสม 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบินในระดบัเทียบเทา่กนัและเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  
โปรแกรมเปล่ียนแปลงได,้ ตารางทวัร์สลบัโปรแกรมได,้ ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบขอ้มูลใหม้ ัน่ใจกอ่นท าการโอนเงินจองทุกครั้ง 
กรุณาอา่นรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขตา่งๆใหล้ะเอียดกอ่นยืนยนัการจอง* 
 
เจา้หนา้ท่ีจะสง่ใบนัดหมายการเดินทางใหภ้ายใน 5-7 วนักอ่นเดินทางเทา่นั้น!!! และหากมีการเปล่ียนแปลงจะรีบแจง้ให ้
ทราบ  
หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี 

***ลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร์ 
อนัไดแ้ก ่ศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ศูนยเ์วชส าอาง, ศูนยน์ ้ามนัสนแดง, ศูนยพ์ลอยอเมทิส หากทา่นไมต่อ้งการเขา้รา้น

ดงักลา่ว  
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่บริการเพ่ิมทา่นละ 300 USD*** 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 
หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆท ัง้ส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการ 

ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***  
กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 

และช าระสว่นท่ีเหลือท ัง้หมดกอ่นการเดินทางภายใน 14 วนั 

********มดัจ าข ัน้ต ่า 5,000.- บาท/ทา่น/ทริป****** 

 

#อตัราทวัรร์วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการช ัน้ทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ   
 คา่อาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ        
 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ        
 คา่ท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเทา่  
 คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ        
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 คา่ภาษีสนามบิน ทุกแหง่ท่ีมี         
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ15 หรือ 20 กก.      
 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 คา่บตัรเขา้สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์เคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดั 
 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

#อตัราทวัรไ์ม่รวม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนังสือเดินทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงคา่อาหาร และ
เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสั่งเพ่ิมกรุณาติดตอ่หวัหนา้ทวัร์แลว้จา่ยเพ่ิมเองตา่งหาก) 

 คา่ทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  ทา่นละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทัง้ทริป  
 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%      
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 คา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3.ใบส าคญัถ่ิน

ท่ีอยู ่ 4.ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5.สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6.รูปถา่ยสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็น
ผูด้ าเนินการย่ืนวีซา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บริการตา่งหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางตา่งดา้วเจา้ของหนังสือเดินทางตอ้ง
ท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะย่ืนวีซา่)  

 คา่ลิฟทท่ี์ N SEOUL TOWER 

#หมายเหตุ 

 จ านวนผูเ้ดินทาง ข ัน้ต ่า ผูใ้หญ ่ 20 ทา่น ขึ้นไป 
 เท่ียวบิน ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 
 ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินท ัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมูค่ณะ กรณีท่ีทา่นไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ เน่ืองจากไมผ่า่นการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ท ัง้ไทยและตา่งประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ 
เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง การกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณี
อ่ืนๆ**การพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
เทา่นั้น ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไมส่ามารถท าการเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง,เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานท ัง้ท่ีไทย และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหท้า่นเดินทางออกหรือ
เขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือในกรณีอ่ืนๆการพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิ
และวิจารณญาณของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานเทา่นั้น ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท ท ัง้น้ีกรณีท่ีทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์ใดๆ ท ัง้ส้ิน  

 หนังสือเดินทาง (Passport) ของทา่น นับจากวนัท่ีเดินทางไปและกลบั ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านมากกวา่ 6 เดือนขึ้น
ไป และตอ้งเหลือหนา้กระดาษพอใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองสามารถประทบัตราได ้ และตอ้งอยูใ่นสภาพท่ี
สมบูรณ ์ไมช่  ารุด หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ินหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่จลาจล  

 หลงัจากไดร้ับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และสง่หลกัฐานการช าระเงิน
พรอ้มหนา้พาสปอร์ตของผูเ้ดินทาง และช าระเงินท ัง้หมดกอ่นการเดินทางภายใน 14 วนั  
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 ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ินหากทา่นใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไมค่รบ อาทิไมเ่ท่ียวบางรายการ , ไมท่าน
อาหารบางม้ือ  เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหก้บัตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดินทางแลว้ 

 ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเท่ียวเอง 

 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บั
เวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอ่ืนๆท่ีอาจเกิดขึ้นได ้ ท ัง้น้ีเพ่ือความปลอดภยัและประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

 มคัคุเทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ท ัง้ส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมี
เอกสาร  ลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเทา่นั้น  

 ในกรณีท่ีลูกคา้ตัง้ครรภ ์ ตอ้งมีใบรับรองจากแพทยว์า่สามารถเดินทางทอ่งเท่ียวได ้ และมีอายุไมเ่กิน 7 วนั นับจาก
วนัท่ีเดินทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัทราบลว่งหนา้ 

 กรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไมส่ามารถใชร้าคาดงักลา่วในโปรแกรมได  ้
 กรณีท่ีทา่นซ้ือเฉพาะแพ็คเกจทวัร์ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน จะไมร่วมคา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

การยกเลิก : 

- ตอ้งยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนัเทา่นั้น คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแลว้ 

- หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์ทุกกรณี 

- ในกรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เม่ือช าระแลว้ไมส่ามารถคืนเงินใดๆท ัง้ส้ิน 
 

ช่วงเทศกาล : ไมส่ามารถยกเลิกหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้

กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ  

รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ท ัง้หมด 
  
พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุเหลือใชง้านมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป 

ผูจ้ดัจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ใน
กรณีท่ีผูเ้ดินทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทอ่งเท่ียวอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่น
คา่ทวัร์ใดๆ ท ัง้ส้ิน  

 

 
 

http://www.tourgether.co.th/

