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ไฮไลท ์ทวัร ์ 
• ชมเทศกาลดอกซากรุะบานท ีถนนยออโิด

• สมัผัสบรรยากาศสดุแสนโรแมนตคิกับฤดใูบไม ้

• ชม หมูบ่า้นบกุชนฮันนกหมูบ่า้นโบราณเกาหลทีเีดมิเป็นทอียูข่องเหลา่ขนุนางสมัยกอ่น

•พเิศษ!!....ใหท้า่นสวมชดุฮันบกถา่ยรปูเกร๋ๆ  สไตลเ์กาหลี

• พาทา่นลอ่งเรอื ชมววิแมนํ่าฮัน ดมืดําธรรมชาติ

•สดุคุม้...พักสกรีสีอรท์ 1 คนื โซล 

 

เกาหล ีCherry Blossom &

5 วนั 3 คนื 
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     ราคาเพยีง3
รายการทวัร ์

ถนนยออโิด 

สมัผัสบรรยากาศสดุแสนโรแมนตคิกับฤดใูบไมผ้ล ิท ีเกาะนาม ิ

หมูบ่า้นโบราณเกาหลทีเีดมิเป็นทอียูข่องเหลา่ขนุนางสมัยกอ่น

ใหท้า่นสวมชดุฮันบกถา่ยรปูเกร๋ๆ  สไตลเ์กาหล ี

พาทา่นลอ่งเรอื ชมววิแมนํ่าฮัน ดมืดําธรรมชาต ิ

คนื โซล 2 คนื 

Cherry Blossom &April Snow Festival

คนื โดยสายการบนิไทย

  
  
  

 

36,888.- 
รายการทวัร ์+ ตวัเครอืงบนิ 

หมูบ่า้นโบราณเกาหลทีเีดมิเป็นทอียูข่องเหลา่ขนุนางสมัยกอ่น 

April Snow Festival 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
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กําหนดการเดนิทาง 
วนัท ี 11-15 เมษายน 2562(วนัหยดุสงกรานต์

วนัท ี 13-17 เมษายน 2562(วนัหยดุสงกรานต์

 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:รายการนไีมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ 

(รวมทา่นละ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิสวุรรณภมู ิ

วนั โปรแกรมการเดนิทาง 
1 กรงุเทพฯ –สนามบนิสวุรรณภมู ิ

2 
อนิชอน - เกาะนาม ิ–สกรีสีอรท์ - แขง่ขนัเลอืนหมิะ

3 
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์–ถนนยออโิด
ลอ่งเรอืชมแมนํ่าฮนั - ชอ้ปปิงถนนฮงแด

4 พระราชวังเคียงบ๊อคคุง -หมู่บา้นบุกชนฮันนก 
ศูนยส์มนุไพรเกาหล ี-  Cosmetic
เมยีงดง 

5 โซลทาวเวอร ์- พพิธิภัณฑส์าหร่าย
บก-ศูนยนํ์ามันสนเข็มแดง - ซุปเปอร์มารเ์ก็ต
กรงุเทพ 
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วนัหยดุสงกรานต)์ 

วนัหยดุสงกรานต)์ 

รายการนไีมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ 

รวมทา่นละ 1,750 บาท/ทา่น/ทรปิ )

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร

เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ่

เชา้ กลางวนั 
  

แขง่ขนัเลอืนหมิะ ✈ 🍽 

ถนนยออโิด(ชมดอกซากุระ) –
ชอ้ปปิงถนนฮงแด 🍽 🍽 

หมู่บา้นบุกชนฮันนก -ศูนย์โสม-
Cosmetic - Duty Free  - ตลาด 🍽 🍽 

พพิธิภัณฑส์าหร่าย+ทําคมิบับ+สวมชดุฮัน
ซุปเปอร์มารเ์ก็ต– อนิชอน– 🍽 🍽 

  
  
  

36,888.- 

36,888.- 

รายการนไีมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ  

) 

ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

 เย็น โรงแรมทพีกั 
  

🍽 

YONGPYEONG SKI 
RESORT หรอื
เทยีบเทา่ 

🍽 

INTER CITY 
HOTEL 3*หรอื
เทยีบเทา่ 

 
X 

INTER CITY 
HOTEL 3*หรอื
เทยีบเทา่ 

✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 กรงุเทพฯ–สนามบนิสวุรรณภมู ิ
20.00 น. คณะมาพรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

สายการบนิไทย)โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิท และหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10 น. นําทา่นสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีตโ้ดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ี

วนัท2ี อนิชอน- เกาะนาม ิ–สกรีสีอรท์

06.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน

(เพอืความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ

เมอืงและศลุกากรแลว้   

เชา้ นําทา่นชม เกาะนาม ิ (NAMISEOM ISLAND)

LOVE SONG” อนัโด่งดังไปทัวทังเกาหลแีละเอเชยี เกาะนามนิมีรีปูรา่งคลา้ยใบไม ้ ทลีอยอยูท่างตอนเหนอื

ของแมนํ่าฮนั ทา่นสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ การเดนิเลน่เทยีวชมสวนเกาหล ี คาราวะสสุานนายพล

นาม ิ เดนิผา่นกลางแมกไมแ้หง่สวนสนทสีงูเสยีดฟ้า ผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลอืกนังทมีา้นังรมิฝัง

เพอืชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้ พรอ้มมเีวลาใหท้า่นไดเ้ก็บโลเคชนัประทับใจ ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกชม

ฟารม์เลยีงนกกระจอกเทศซงึตังอยูบ่นเกาะ หรอื จะเลอืกขจัีกรยานชมววิเห

ไดเ้วลาสมควรอําลาเกาะนามิ

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั

เลอืงชอืของเมอืงชนุชอนโดยนําไก่บาบคีวิตอ้ก

เกาหลใีนกระทะแบนวธิกีารทานแบบเมยีงคําไทยโดยหอ่กบัผักกาดแกว้เมอืทานไประยะหนงึจะนําขา้วสวยและ

สาหรา่ยแหง้มาผัดรวมกบัทักคาลบี

 นําทา่นเดนิทางสู ่ยงเพยีง รสีอรท์ สถานทจัีดเทศกาล 
เพอืใหท้กุทา่นไดส้นุกสนานกบักจิกรรมหลากหลายชนดิกบั หมิะสดุทา้ยของปีท ียงเพยีงรสีอรท์เพยีงแหง่
เดยีวในเกาหลเีท่านัน รสีอรท์แหง่นี
คอืฤดหูนาวและฤดใูบไมผ้ลิ
ฟังกฏกตกิารการแขง่ขนัแจกเสอืหมายเลข และตรวจลงเวลาในการแขง่ขนัน ีผูร้ว่มแขง่ขนัจะสนุกสดุเหวยีงกับ
ประสบการณบ์นเลอืนหมิะพรอ้มของรางวัลรับทันทแีกผู่โ้ชคดบีนลานหมิะ

คาํ บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย 

 

Boeing 747-400 
ทนีงัแบบ 3-4-3 

หรอื 

Boeing777-300  
ทนีงัแบบ 3-3-3 
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สนามบนิสวุรรณภมู ิ
ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประตู 

โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิท และหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

สู ่สาธารณรัฐเกาหลใีตโ้ดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG658 หรอืเทยีวบนิท ี

สกรีสีอรท์ - แขง่ขนัเลอืนหมิะ 

ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถนิเร็วกว่าประเทศไทย 

เพอืความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ

NAMISEOM ISLAND)ชมทวิทศันซ์งึเคยใชเ้ป็นสถานทถีา่ยทําละครทวี ี

อนัโด่งดังไปทัวทังเกาหลแีละเอเชยี เกาะนามนิมีรีปูรา่งคลา้ยใบไม ้ ทลีอยอยูท่างตอนเหนอื

ของแมนํ่าฮนั ทา่นสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ การเดนิเลน่เทยีวชมสวนเกาหล ี คาราวะสสุานนายพล

นกลางแมกไมแ้หง่สวนสนทสีงูเสยีดฟ้า ผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลอืกนังทมีา้นังรมิฝัง

เพอืชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้ พรอ้มมเีวลาใหท้า่นไดเ้ก็บโลเคชนัประทับใจ ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกชม

ฟารม์เลยีงนกกระจอกเทศซงึตังอยูบ่นเกาะ หรอื จะเลอืกขจัีกรยานชมววิเห

ไดเ้วลาสมควรอําลาเกาะนาม ิ

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย“ทลัคาลบ”ีไก่บาบคีวิผัดซอสเกาหลเีป็นอาหาร

เลอืงชอืของเมอืงชนุชอนโดยนําไก่บาบคีวิตอ้ก (ขา้วเหนียวปันเกาหล)ี มันหวานผักต่างๆลงผัดกับซอสพรกิ

เกาหลใีนกระทะแบนวธิกีารทานแบบเมยีงคําไทยโดยหอ่กบัผักกาดแกว้เมอืทานไประยะหนงึจะนําขา้วสวยและ

สาหรา่ยแหง้มาผัดรวมกบัทักคาลบ ี

ยงเพยีง รสีอรท์ สถานทจัีดเทศกาล AprilSnow Festival 201
เพอืใหท้กุทา่นไดส้นุกสนานกบักจิกรรมหลากหลายชนดิกบั หมิะสดุทา้ยของปีท ียงเพยีงรสีอรท์เพยีงแหง่
เดยีวในเกาหลเีท่านัน รสีอรท์แหง่นเีป็นสถานเลน่สกทีดีทีสีดุในเกาหล ีใหท้า่นได ้
คอืฤดหูนาวและฤดใูบไมผ้ล ิ จากนัน พาทา่นลงทะเบยีน “การแขง่เลอืนหมิะ
ฟังกฏกตกิารการแขง่ขนัแจกเสอืหมายเลข และตรวจลงเวลาในการแขง่ขนัน ีผูร้ว่มแขง่ขนัจะสนุกสดุเหวยีงกับ
ประสบการณบ์นเลอืนหมิะพรอ้มของรางวัลรับทันทแีกผู่โ้ชคดบีนลานหมิะ 

ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ชาบูชาบู” อาหารพนืเมอืงของคาบสมุทรเกาหล ี

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ทงัขาไป-ขากลบั 

 
 

 

  
  
  

ประตู 2 เคาน์เตอร ์C (เช็คอนิกรุ๊ปของ
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิท และหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ

เทยีวบนิท ีTG656 23.30-06.55น. 

สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถนิเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชวัโมง 

เพอืความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

ชมทวิทศันซ์งึเคยใชเ้ป็นสถานทถีา่ยทําละครทวี ี“WINTER 

อนัโด่งดังไปทัวทังเกาหลแีละเอเชยี เกาะนามนิมีรีปูรา่งคลา้ยใบไม ้ ทลีอยอยูท่างตอนเหนอื

ของแมนํ่าฮนั ทา่นสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ การเดนิเลน่เทยีวชมสวนเกาหล ี คาราวะสสุานนายพล

นกลางแมกไมแ้หง่สวนสนทสีงูเสยีดฟ้า ผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลอืกนังทมีา้นังรมิฝัง

เพอืชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้ พรอ้มมเีวลาใหท้า่นไดเ้ก็บโลเคชนัประทับใจ ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกชม

ฟารม์เลยีงนกกระจอกเทศซงึตังอยูบ่นเกาะ หรอื จะเลอืกขจัีกรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตามอธัยาศัยจน

ไก่บาบคีวิผัดซอสเกาหลเีป็นอาหาร

มันหวานผักต่างๆลงผัดกับซอสพรกิ

เกาหลใีนกระทะแบนวธิกีารทานแบบเมยีงคําไทยโดยหอ่กบัผักกาดแกว้เมอืทานไประยะหนงึจะนําขา้วสวยและ

Snow Festival 2019เป็นเทศกาลทจัีดขนึมา
เพอืใหท้กุทา่นไดส้นุกสนานกบักจิกรรมหลากหลายชนดิกบั หมิะสดุทา้ยของปีท ียงเพยีงรสีอรท์เพยีงแหง่

ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิทวิทศันส์องฤดู
การแขง่เลอืนหมิะ”ผูแ้ขง่ขนัลงทะเบยีน และรับ

ฟังกฏกตกิารการแขง่ขนัแจกเสอืหมายเลข และตรวจลงเวลาในการแขง่ขนัน ีผูร้ว่มแขง่ขนัจะสนุกสดุเหวยีงกับ

อาหารพนืเมอืงของคาบสมุทรเกาหล ี

นําหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 
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ลักษณะคลา้ยสกุหีมอ้ไฟของญปีุ่ น โดยนําเครอืงเคยีงตา่ง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤด ูโอเดง้ เบคอนหมู

ทจัีดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมินําซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด 

ลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอุดง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น นําจมิซอีวิเกาหล ีและเครอืงเคยีงนานา

ชนดิ 

  พกัท ีYONGPYEONG SKI RESORT 

วนัท3ี สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด–์ถ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม

 นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนดถ์กูขนานนามวา่ดสินยีแ์ลนดเ์กาหลี

ทสีดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตังอยูท่่ามกลางหุบเขา 

โลกของสตัวป่์าซาฟารชีมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกทนีที่านจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยูด่ว้ยกันได ้

อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมทีีสามารถสอืสารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรือเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพ

นยิาย สวนสฤีดู ซงึจะปลูกดอกไม ้

เชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้งึกําลังบานสะพรังอวดสสีันเต็มสวน 

กับสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม 

กหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - 

เบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ทจัีดตามตารางประจําวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ 

เลน่ไดท้กุเครอืงเลน่ไมจํ่ากดัรอบ เลอืกชมและเลอืกซอืชอ้บปิงในรา้นคา้ของทรีะ

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย 

ตน้ตํารับอาหารเลอืงชอืของประเทศ ท่านสามารถเลอืกรับประทานไดท้ัง หมู

ชนดิ และยงัมนํีาซปุ, เสน้อดุง้ 

บา่ย นําท่านชม ถนนซากรุะแห่งกรุงโซล หรอื 

ในบรเิวณนี เรยีงรายเป็นทางยาวไปถงึ 

เมษายนของทกุปี ซงึจะออกดอกสะพรังเต็มตน้ทกุปี อสิระใหท้า่นสมัผัสสสีนัแหง่ดอกซากรุะ พรอ้มถา่ยรปูเป็น

ทรีะลกึในบรรยากาศสดุโรแมนตคิ 

- 15 เมษายน 62*** (เนอืงจากเทศกาลชมซากรุะทถีนนยออโิด  แตล่ะปีจะ

การพยากรณ์การบานของดอกซากุระซงึอาจจะมกํีาหนดการคลาดเคลอืนตามสภาวะอากาศในแต่ละปี ขอ

สงวนสทิธใินการปรับเปลยีนรายการตามความเหมาะสม

ดําบรรยกาศ  จากนันใหท้่านอสิระชอ้ปปิงยา่นวัยรุ่

ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ(Hongik University) 

มบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทังยังมรีา้นกาแฟทเีป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชนั คลับ 

ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 

รา้นอาหารต่างๆก็ยังไมแ่พงอกีดว้ย ซงึจะคกึคักเป็นพเิศษตังแต่ชว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะ

ทยอยเปิดใหบ้ริการ ของทีขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินคา้แฟชัน เช่

ของกฟิชอ้ป เครอืงเขยีน และทเียอะไมแ่พก้นัก็คอืขนมตา่งๆ

คาํ รบัประทานอาหารคํา
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ลักษณะคลา้ยสกุหีมอ้ไฟของญปีุ่ น โดยนําเครอืงเคยีงตา่ง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤด ูโอเดง้ เบคอนหมู

ทจัีดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมินําซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด 

ลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอุดง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น นําจมิซอีวิเกาหล ีและเครอืงเคยีงนานา

YONGPYEONG SKI RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

ถนนยออโิด(ชมดอกซากรุะ) –ลอ่งเรอืชมแมน่าํฮนั 

อาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

สวนสนกุเอเวอรแ์ลนดถ์กูขนานนามวา่ดสินยีแ์ลนดเ์กาหลี

ทสีดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตังอยูท่่ามกลางหุบเขา ใหท้่านไดอ้สิระเทยีวชมท่องไปกับ

โลกของสตัวป่์าซาฟารชีมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกทนีที่านจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยูด่ว้ยกันได ้

อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมทีีสามารถสอืสารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรือเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพ

นยิาย สวนสฤีดู ซงึจะปลูกดอกไมเ้ปลยีนไปตามฤดูกาล อกีทังยังสามารถสนุกกับเครอืงเล่นนานาชนดิ อาทิ

เชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้งึกําลังบานสะพรังอวดสสีันเต็มสวน 

กับสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม 

 เดอืนกันยายน เป็นสวนดอกลลิล,ี เดอืนตุลาคม -

ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ทจัีดตามตารางประจําวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ 

เลน่ไดท้กุเครอืงเลน่ไมจํ่ากดัรอบ เลอืกชมและเลอืกซอืชอ้บปิงในรา้นคา้ของทรีะ

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “บฟุเฟ่ตบ์ารบ์คีวิสไตลเ์กาหลี

ตน้ตํารับอาหารเลอืงชอืของประเทศ ท่านสามารถเลอืกรับประทานไดท้ัง หมู

เสน้อดุง้ พรอ้มดว้ยขา้วสวยเสริฟ์แบบไมอ่นั 

นําท่านชม ถนนซากรุะแห่งกรุงโซล หรอื ถนนยออโิด (Yeouido’s Streets)

ในบรเิวณนี เรยีงรายเป็นทางยาวไปถงึ 5.7 กโิลเมตร และจะเรมิผลดิอกบานในชว่ง สัปดาหท์ ี

ซงึจะออกดอกสะพรังเต็มตน้ทกุปี อสิระใหท้า่นสมัผัสสสีนัแหง่ดอกซากรุะ พรอ้มถา่ยรปูเป็น

ทรีะลกึในบรรยากาศสดุโรแมนตคิ *** เทศกาลดอกซากรุะ ในชว่งทดีอกซากรุะบานหรอืช่

เนอืงจากเทศกาลชมซากรุะทถีนนยออโิด  แตล่ะปีจะมี

การพยากรณ์การบานของดอกซากุระซงึอาจจะมกํีาหนดการคลาดเคลอืนตามสภาวะอากาศในแต่ละปี ขอ

สงวนสทิธใินการปรับเปลยีนรายการตามความเหมาะสม)จากนันพาท่าน ลอ่งเรอื ชมววิทวิทศันแ์มน่ําฮนั

ใหท้่านอสิระชอ้ปปิงยา่นวัยรุ่นชอืดัง ยา่นถนนฮงแด

Hongik University) จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวัยรุน่และเด็กมหาวทิยาลัย เป็นอกีเสน้หนงึที

มบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทังยังมรีา้นกาแฟทเีป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชนั คลับ 

ศลิปะ และรา้นอาหารทีน่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีทีนิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และ

รา้นอาหารต่างๆก็ยังไมแ่พงอกีดว้ย ซงึจะคกึคักเป็นพเิศษตังแต่ชว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะ

ทยอยเปิดใหบ้ริการ ของทีขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินคา้แฟชัน เช่

ของกฟิชอ้ป เครอืงเขยีน และทเียอะไมแ่พก้นัก็คอืขนมตา่งๆ 

รบัประทานอาหารคําณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ์

  
  
  

ลักษณะคลา้ยสกุหีมอ้ไฟของญปีุ่ น โดยนําเครอืงเคยีงตา่ง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤด ูโอเดง้ เบคอนหมู

ทจัีดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมินําซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึนําอดุง้สด

ลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอุดง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น นําจมิซอีวิเกาหล ีและเครอืงเคยีงนานา

ลอ่งเรอืชมแมน่าํฮนั - ชอ้ปปิงถนนฮงแด 

สวนสนกุเอเวอรแ์ลนดถ์กูขนานนามวา่ดสินยีแ์ลนดเ์กาหลเีป็นสวนสนุกกลางแจง้ทใีหญ่

ใหท้่านไดอ้สิระเทยีวชมท่องไปกับ

โลกของสตัวป่์าซาฟารชีมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกทนีที่านจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยูด่ว้ยกันได ้

อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมทีีสามารถสอืสารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรือเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพ

เปลยีนไปตามฤดูกาล อกีทังยังสามารถสนุกกับเครอืงเล่นนานาชนดิ อาทิ

เชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้งึกําลังบานสะพรังอวดสสีันเต็มสวน (ทังนขีนึอยู่

เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถิุนายน เป็นดอก

- เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอก

ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ทจัีดตามตารางประจําวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET 

เลน่ไดท้กุเครอืงเลน่ไมจํ่ากดัรอบ เลอืกชมและเลอืกซอืชอ้บปิงในรา้นคา้ของทรีะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย  

บารบ์คีวิสไตลเ์กาหล”ี บฟุเฟ่ตปิ์งยา่ง

ตน้ตํารับอาหารเลอืงชอืของประเทศ ท่านสามารถเลอืกรับประทานไดท้ัง หม,ู ไกแ่ละเครอืงเคยีงหลากหลาย

Yeouido’s Streets)ทมีตีน้ซากรุะกว่า 1,400 ตน้

กโิลเมตร และจะเรมิผลดิอกบานในชว่ง สัปดาหท์ ี2 ของเดอืน

ซงึจะออกดอกสะพรังเต็มตน้ทกุปี อสิระใหท้า่นสมัผัสสสีนัแหง่ดอกซากรุะ พรอ้มถา่ยรปูเป็น

เทศกาลดอกซากรุะ ในชว่งทดีอกซากรุะบานหรอืชว่งประมาณวันท ี10 

มกีารกําหนดวันเทศกาลขนึอยูก่บั

การพยากรณ์การบานของดอกซากุระซงึอาจจะมกํีาหนดการคลาดเคลอืนตามสภาวะอากาศในแต่ละปี ขอ

ลอ่งเรอื ชมววิทวิทศันแ์มน่ําฮนัดมื

ยา่นถนนฮงแด เป็นยา่นชอ้ปปิงบรเิวณดา้นหนา้

จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวัยรุน่และเด็กมหาวทิยาลัย เป็นอกีเสน้หนงึที

มบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทังยังมรีา้นกาแฟทเีป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชนั คลับ 

ปีทีนิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และ

รา้นอาหารต่างๆก็ยังไมแ่พงอกีดว้ย ซงึจะคกึคักเป็นพเิศษตังแต่ชว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะ

ทยอยเปิดใหบ้ริการ ของทีขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินคา้แฟชัน เช่น เสือผา้ กระเป๋า รองเทา้ 

บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ”์ (INTERNATIONAL 
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BUFFET KING CRAB) 

เลอืกรับประทานไดม้ากมายและเครอืงดมื 

 พกัท ีINTER CITY HOTEL 

วนัท4ี พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ 

Free  - ตลาดเมยีงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม

 นําทา่นชม พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ

ใชเ้ป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทังทีประทับและฐานอํานาจของพระเจา้แทโจและ

ต่อเนืองมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอล พระทนัีงคนึชองจอนถูกสรา้งขนึมาเพอืเป็นทวี่าราชการต่อมาคณะ

ปกครองเกาหลขีองญปีุ่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยกัษ์ขนึคัน แสดงถงึความตอ้งการตัดความผกูพันระหว่าง

พระราชวงศก์บัราษฎร อาคารหลังนไีดถ้กูรอืถอนไปในโอกาสครบรอบ

เขตพระราชวังยังมพีระตําหนักเคยีวฮเวรูลักษณะเป็นอาคารสองชนั โดยตัวพระตําหนักถู

กลางสระนํา ทเีต็มไปดว้ยฝงูหงส ์สรา้งขนึเพอืใชเ้ป็นสถานทสํีาหรับจัดงานเลยีงพระราชทาน พระราชวังนีถอื

เป็นพระราชวังทใีหญท่สีดุของเกาหลปีระกอบดว้ยหมูอ่าคารต่างๆ มากมายอาท ิพลับพลากลางนํา

โรงทใีชอ้อกวา่ราชการ ฯลฯ 

เหล่าขุนนางสมัยก่อน ปัจจุบันไดถู้กอนุรักษ์เอาไว ้คงความสวยงามและป็นแหล่งเรยีนรูแ้ผยแพร่วัฒนธรรม

เกาหลใีหก้บันักทอ่งเทยีวเป็นอยา่งดนํีา

ปี ซงึถอืวา่เป็นโสมทมีคีณุภาพดทีสีดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซอืโสมทมีคีุณภาพดทีทีสีดุ

และราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 

ทา่นชม ศนูยย์าสมนุไพรเกาหลี

เป็นรปูแบบตา่งๆ ทมีสีรรพคณุรักษาโรค และบํารงุรา่งกาย

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

อาหารเลอืงชอืของเมอืงหลวงเชอืกันว่าบํารุงและเสรมิสขุภาพเสริฟ์ท่านละ 

รากโสมพทุราแดงเกาลัดเสริฟ์พรอ้มเครอืงเคยีงเสน้ขนมจนีเหลา้โสมพรกิไทยดําและเกลอื

 นําทา่นชม COSMETIC SHOP

อปปิงสนิคา้ปลอดภาษีทหีา้ง 

วัยรุ่นยา่นสยามสแควร ์โดยเฉพาะอยา่งยงิเป็นแหล่งรวมเครอืงสําอางคช์อืดัง อาท ิ

Face Shop, Misshaเป็นตน้

คาํ อสิระอาหารคาํ1 มอื (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารคาํตามอธัยาศยั

 พกัท ีINTER CITY HOTEL 

วนัท5ี โซลทาวเวอร ์- พพิธิภณัฑส์าหรา่ย

เก็ต– อนิชอน– กรงุเทพ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม

 
นําท่านสู่ชม โซลทาวเวอร์

ระดับนําทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทศิ 
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BUFFET KING CRAB) ภตัตาคารบฟุเฟ่ตพ์รอ้มขาปยูกัษ์อลาสกา้และ อาหารทะเลสดๆหลากหลายชนดิให ้

เลอืกรับประทานไดม้ากมายและเครอืงดมื ***ทังนรีายการอาหารอาจมกีารปรับเปลยีน

INTER CITY HOTEL 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ -หมูบ่า้นบุกชนฮนันก –ศนูยโ์สม-ศนูยส์มุนไพรเกาหลี

อาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

พระราชวงัเคยีงบอ๊คคงุ พระราชวังเกา่แกท่สีดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขนึในปี ค

ใชเ้ป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทังทีประทับและฐานอํานาจของพระเจา้แทโจและ

ต่อเนืองมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอล พระทนัีงคนึชองจอนถูกสรา้งขนึมาเพอืเป็นทวี่าราชการต่อมาคณะ

กาหลขีองญปีุ่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยกัษ์ขนึคัน แสดงถงึความตอ้งการตัดความผกูพันระหว่าง

พระราชวงศก์บัราษฎร อาคารหลังนไีดถ้กูรอืถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีของการปลดแอกจากญปีุ่ น ภายใน

เขตพระราชวังยังมพีระตําหนักเคยีวฮเวรูลักษณะเป็นอาคารสองชนั โดยตัวพระตําหนักถู

กลางสระนํา ทเีต็มไปดว้ยฝงูหงส ์สรา้งขนึเพอืใชเ้ป็นสถานทสํีาหรับจัดงานเลยีงพระราชทาน พระราชวังนีถอื

เป็นพระราชวังทใีหญท่สีดุของเกาหลปีระกอบดว้ยหมูอ่าคารต่างๆ มากมายอาท ิพลับพลากลางนํา

โรงทใีชอ้อกวา่ราชการ ฯลฯ จากนันนําทา่นสู ่หมูบ่า้นบกุชนฮนันกหมูบ่า้นโบราณเกาหลทีเีดมิเป็นทอียูข่อง

เหล่าขุนนางสมัยก่อน ปัจจุบันไดถู้กอนุรักษ์เอาไว ้คงความสวยงามและป็นแหล่งเรยีนรูแ้ผยแพร่วัฒนธรรม

เกาหลใีหก้บันักทอ่งเทยีวเป็นอยา่งดนํีานําทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซงึรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทมีอีายุ

ปี ซงึถอืวา่เป็นโสมทมีคีณุภาพดทีสีดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซอืโสมทมีคีุณภาพดทีทีสีดุ

2 เท่า เพอืนําไปบํารุงร่างกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทที่านรักและนับถอื 

ศนูยย์าสมนุไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีทนํีามาแปรรูป

เป็นรปูแบบตา่งๆ ทมีสีรรพคณุรักษาโรค และบํารงุรา่งกาย 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย“ซมัเกทงั”เป็นอาหารวังในสมัยก่อนปัจจุบันเป็น

อาหารเลอืงชอืของเมอืงหลวงเชอืกันว่าบํารุงและเสรมิสขุภาพเสริฟ์ท่านละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้นภายในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนียว

รากโสมพทุราแดงเกาลัดเสริฟ์พรอ้มเครอืงเคยีงเสน้ขนมจนีเหลา้โสมพรกิไทยดําและเกลอื

COSMETIC SHOPศนูยร์วมเครอืงสําอางชอืดังของเกาหล ีเชน่ 

อปปิงสนิคา้ปลอดภาษีทหีา้ง Duty Freeจากนันใหท้่าน ชอ้ปปิงตามอัธยาศัย ณ 

วัยรุ่นยา่นสยามสแควร ์โดยเฉพาะอยา่งยงิเป็นแหล่งรวมเครอืงสําอางคช์อืดัง อาท ิ

เป็นตน้ 

ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารคาํตามอธัยาศยั) 

INTER CITY HOTEL 3* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+ทําคมิบบั+สวมชดุฮนับก- ศนูยน์าํมนัสนเข็มแดง 

กรงุเทพ 

อาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

โซลทาวเวอร  ์1 ใน 18 หอคอยเมืองทีสูงทีสุดในโลกมีความสูงถึง 

ระดับนําทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทศิ 

  
  
  

ภตัตาคารบฟุเฟ่ตพ์รอ้มขาปยูกัษ์อลาสกา้และ อาหารทะเลสดๆหลากหลายชนดิให ้

ทังนรีายการอาหารอาจมกีารปรับเปลยีน*** 

ศนูยส์มุนไพรเกาหล ี- Cosmetic - Duty 

พระราชวังเกา่แกท่สีดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขนึในปี ค.ศ.1394 โดย

ใชเ้ป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทังทีประทับและฐานอํานาจของพระเจา้แทโจและ

ต่อเนืองมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอล พระทนัีงคนึชองจอนถูกสรา้งขนึมาเพอืเป็นทวี่าราชการต่อมาคณะ

กาหลขีองญปีุ่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยกัษ์ขนึคัน แสดงถงึความตอ้งการตัดความผกูพันระหว่าง

ปีของการปลดแอกจากญปีุ่ น ภายใน

เขตพระราชวังยังมพีระตําหนักเคยีวฮเวรูลักษณะเป็นอาคารสองชนั โดยตัวพระตําหนักถูกสรา้งใหย้นืออกไป

กลางสระนํา ทเีต็มไปดว้ยฝงูหงส ์สรา้งขนึเพอืใชเ้ป็นสถานทสํีาหรับจัดงานเลยีงพระราชทาน พระราชวังนีถอื

เป็นพระราชวังทใีหญท่สีดุของเกาหลปีระกอบดว้ยหมูอ่าคารต่างๆ มากมายอาท ิพลับพลากลางนํา, ทอ้งพระ

หมูบ่า้นโบราณเกาหลทีเีดมิเป็นทอียูข่อง

เหล่าขุนนางสมัยก่อน ปัจจุบันไดถู้กอนุรักษ์เอาไว ้คงความสวยงามและป็นแหล่งเรยีนรูแ้ผยแพร่วัฒนธรรม

ซงึรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทมีอีาย ุ6 

ปี ซงึถอืวา่เป็นโสมทมีคีณุภาพดทีสีดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซอืโสมทมีคีุณภาพดทีทีสีดุ

เท่า เพอืนําไปบํารุงร่างกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทที่านรักและนับถอื  จากนันนํา

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีทนํีามาแปรรูป

เป็นอาหารวังในสมัยก่อนปัจจุบันเป็น

ตัวในหมอ้ดนิรอ้นภายในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนียว

รากโสมพทุราแดงเกาลัดเสริฟ์พรอ้มเครอืงเคยีงเสน้ขนมจนีเหลา้โสมพรกิไทยดําและเกลอื 

วมเครอืงสําอางชอืดังของเกาหล ีเชน่ Rojukiss, Misshaเป็นนําท่าน ช ้

จากนันใหท้่าน ชอ้ปปิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งรวม

วัยรุ่นยา่นสยามสแควร ์โดยเฉพาะอยา่งยงิเป็นแหล่งรวมเครอืงสําอางคช์อืดัง อาท ิEtude, Skinfood, The 

ศนูยน์าํมนัสนเข็มแดง - ซุปเปอรม์าร ์

หอคอยเมืองทีสูงทีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือ

ระดับนําทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทศิ 360 องศาโดย
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สามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมนํ่าฮนักัง 

ลฟิท ์** นําท่านสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย พรอ้มใหท้า่นทําคมิบบั และสวมชุดประจําชาตเิกาหล ีชุดฮนั

บก 

กลางวนั 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

ดังเดมิของเมอืงอันดงปัจจุบันไดรั้บความนยิมอย่างแพร่หลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นทถีูกปากถูกลนิคน

ไทยเป็นอยา่งยงิ 

บา่ย 

นําทา่นชม ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง

ยอดเขาทปีระเทศ เกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจัิยทีประเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็น

นํามนัสนเขม็แดง ภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 

เข็มแดงได ้1 แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 

เป็นนํามนัสนนโีดยระหวา่งทางนําท่านชอ้ปปิงท ี

ของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมกีงึสําเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคยีว ลกูอม ผลไมต้

21.25น. นําทา่นลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย

01.20 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ
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สามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมนํ่าฮนักัง 

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย พรอ้มใหท้า่นทําคมิบบั และสวมชุดประจําชาตเิกาหล ีชุดฮนั

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั”

ดังเดมิของเมอืงอันดงปัจจุบันไดรั้บความนยิมอย่างแพร่หลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นทถีูกปากถูกลนิคน

ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง ซงึผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซีงึจะใชต้น้สนเข็มแดงจาก

ยอดเขาทปีระเทศ เกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจัิยทีประเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็น

นํามนัสนเขม็แดง ภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกว่าจะมาเป็นนํามันสน

แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกัดเอานํามันมาผลติและวจัิยออกมา

เป็นนํามนัสนนโีดยระหวา่งทางนําท่านชอ้ปปิงท ีซุปเปอรม์ารเ์ก็ตซงึมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซอืหาเป็น

ของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมกีงึสําเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคยีว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทรีะลกึตา่งๆ

โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 655 บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง

เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

  
  
  

************************ 

สามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมนํ่าฮนักัง **ไมร่าคารวมคา่ขนึ

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย พรอ้มใหท้า่นทําคมิบบั และสวมชุดประจําชาตเิกาหล ีชุดฮนั

”ไกอ่บซอีวิดําวุน้เสน้เมนูพนืเมอืง

ดังเดมิของเมอืงอันดงปัจจุบันไดรั้บความนยิมอย่างแพร่หลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นทถีูกปากถูกลนิคน

ซงึผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซีงึจะใชต้น้สนเข็มแดงจาก

ยอดเขาทปีระเทศ เกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจัิยทีประเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็น

เปอรเ์ซ็นต ์โดยกว่าจะมาเป็นนํามันสน

กโิลกรัม มาสกัดเอานํามันมาผลติและวจัิยออกมา

ซงึมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซอืหาเป็น

ามฤดกูาลและของทรีะลกึตา่งๆ 

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 



   
   
   
 GO2ICN-TG010หนา้ 7 จาก 11 
 
 

 

โปรแกรม : เกาหล ีCherry Blossom & April Snow Festival5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

วันท ี11-15 เมษายน 2562 36,888.- 36,888.- 35,888.- 34,888.- ตดิตอ่สอบถาม 8,900.- 

วันท ี13-17 เมษายน 2562 36,888.- 36,888.- 35,888.- 34,888.- ตดิตอ่สอบถาม 8,900.- 

*** ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 10,900.-  *** 

***ราคานรีวมรายการทวัร ์และ ตวัเครอืงบนิ*** 
 

***ราคานเีฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่นนั กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีครงั*** 

**ราคานสีาํหรบัลกูคา้ทถีอืพาสปอรต์ไทยเทา่นนั!! ** 
**สาํหรบัลกูคา้ทถีอืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งทาํวซีา่เขา้ประเทศเกาหลี

ใต ้หากลกูคา้ชาวตา่งชาตโิปรดตดิตอ่สอบถามอกีครงั** 
หมายเหต ุ:รายการนไีมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,750 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 (เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 

 
พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงัทกีรงุเทพฯ และทปีระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทงิสนิ 

 
หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงเทยีวบนิทงัไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ทงันขีนึอยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการเพอืความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก
ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนงึเหตุใดจนทําใหไ้ม่สามารถดําเนนิการตามหมายกําหนดการได้
โปรแกรมการเดนิทางเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีวบางรายการหรอื
ทดแทนรายการท่องเทยีวบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทาง ใน
กรณีทมีจีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารน ีสําหรบัเดนิทางตงัแต ่30 ทา่นขนึ
ไป ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาในกรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 
 
เงอืนไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยทีทาง บรษัิทฯ ไม ่
    สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ รวมถงึกรณีทกีองตรวจคนเขา้ 
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    เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทังในกรณีท ี
    ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํีาเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด 
    ประเทศหนงึ      
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีทคีณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่าน 
    ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  
5. เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงอืนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 
 

 

**สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี

โดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทงัไทยและเกาหล ีขนึอยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทเีทา่นนัลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  

ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ** 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่บตัรโดยสารชนัทัศนาจรไป – กลับ (ตวักรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีนํามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
2. คา่ทพีัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 
3. คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบ ุ
4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถนิผูช้าํนาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 
5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
6. สมัภาระนําหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก.  
7. ราคารวมภาษีมลูคา่เพมิ 7% 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบั
ทางบรษัิทได ้** 

 -เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 -เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 
2.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้ 
3. คา่นําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกวา่สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม 
4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทผีูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศททีตีอ้งทําวซีา่เขา้ประเสาธารณ

รัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่ทา่นละ 1,750 บาท สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ 
เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่ 

5 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,750 บาท/ทา่น/ทรปิ) 
 

เงอืนไขการจอง  

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชวัโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลักฐานการ โอนเงนิ
ใหเ้จา้หนา้ททีดีแูลเสน้ทาง ทนัีงจะยนืยนัเมอืไดร้ับ เงนิมดัจําแลว้เทา่นัน 
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2.       สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  
3.       หากท่านทีตอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ก่อน 

 ออกบัตรโดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ  
 คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 

4.     หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว  
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้
  กา รดูแลสมาชิกภายในครอบครั วของท่ าน เอง  เนืองจากการเดินทาง เ ป็นหมู่คณะ หั วหน ้า ทัว ร์มีค วาม 
         จําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์งหมด  

 
การชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์ห้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนอืงจากทางบรษิทัตอ้งสาํรองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทพีกัและตวัเครอืงบนิ 
มฉิะนนัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 
เงอืนไขการยกเลกิ 

1.  สําหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ
การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน เก็บเงนิมดัจําทงัหมด 
3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 
4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด 100% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทังจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้

ไมม่กีารคนืเงนิทังหมดไมว่่ากรณีใดๆทังสนิในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์าก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะตอ้งเสีย
คา่ใชจ้า่ยทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัวทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอนืๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาล ทตีอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืค่ามัดจําทพีักโดยตรงหรอืโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์งัหมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที
ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 
**สําคญั!! บรษิทัทําธุรกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดย
ผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทงัไทยและเกาหลใีต ้ขนึอยูก่บัการพจิารณา
ของเจา้หนา้ทเีทา่นนั ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่
สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ** 

8. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง   
 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทงัสนิ  
9. สําหรับผูเ้ดนิทางทอีายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 

 

เงอืนไขการเดนิทาง 
1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, 
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเทียวจะสนิสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธแิละจะไม่รับผดิชอบคืน
คา่บรกิารททีา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทงัสนิ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนืองมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอื
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 
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5. รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืง และ
โรงแรมทพีักในต่างประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสูงขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับราคาตัว
เครอืงบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณเีกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจาก
สายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสุดความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นื
ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน 

9. หากไม่สามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบใุนโปรแกรมได ้อันเนืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตทั่งนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอ
สงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทปีระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิท
ระบใุนรายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆทังสนิบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพอืทอ่งเทยีว
เกาหลเีทา่นัน 

12. เทยีวบนิ และรายการทอ่งเทยีวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
13. เมอืท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทังหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 
14. โรงแรมทพีักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทพีักแตกตา่งกับประเทศไทย โดยโรงแรม

ทพีักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามทรีะบใุน
รายการท่องเทยีวเทา่นัน โรงแรมทปีระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอืDouble) ในกรณีที
ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม 
ซงึมคีวามแตกตา่งกันอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทตีอ้งการโรงแรมหลาย
แห่งจะไม่มเีครอืงปรับอากาศเนืองจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบทมีอีุณหภูมตํิาเครอืงปรับอากาศทมีจีะใหบ้รกิาร
ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพยส์นิส่วนตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ 
หรอือบุตัเิหตตุ่างๆ ใดๆทังสนิ 

16. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื
วา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิและถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออก
จากกรุป๊ทวัรเ์พอืทอ่งเทยีวเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มุนไพร, รา้นนํามนัสน, ศนูยเ์ครอืงสําอาง 
และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 USD ตอ่
ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธริาคานเีฉพาะนักทอ่งเทยีวชาวไทยและท่องเทยีวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน กรณี
ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครัง หากเป็นนักท่องเทียวชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ์ เก็บ
คา่ใชจ้า่ยเพมิ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทยีวจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวนัสดุทา้ยของ
การเดนิทางชา่งภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซอืไดแ้ต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซอื
ทังนขีนึอยูก่บัความพงึพอใจของท่าน ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคับใหซ้อืแต่อยา่งใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้
เพอืใหผุ้เ้ดนิทางไดรั้บทราบ 

19. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯกอ่นทกุครงัม ิ
 เชน่นนัทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทงัสนิ 
 
 

ขอ้ความซงึถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิงึรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางทีมคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทพีัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานททีอ่งเทยีวพรอ้มทังการสมัมนา ดงูาน เพอืความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการ
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เดนิทาง ทังนทีางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทเีกดิจากโรงแรมทพีัก ยานพาหนะ,  

อันเนอืงจากอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทยีวบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถนิ,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทเีกยีวขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนืองจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทตู) ซงึอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทยีวทังใน หรอื 

ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงอืนไขทบีรษัิทฯ ทรัีบประกันในกรณีทผีูร้่วม

เดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศ เนอืงมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่

เฉพาะพืนทีมกีารปลอมแปลงเอกสารเพอืการเดนิทาง รวมถงึมีสงิผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพอืความเหมาะสมทังปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทังนีการขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถือและคํานึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซงึรว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 
 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 
เอกสารทคีวรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ

นกัทอ่งเทยีวทมีาทอ่งเทยีวโดยสจุรติเทา่นนัทผีา่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเทยีว ซงึสมควรทนํีาตดิตัวไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร จดหมาย

การทํางานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ 

2. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเทยีวประเทศเกาหลสีมควรทจีะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญ

สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มีบัตรเครดติคาร์ด) หากมีบัตรเครดติ

ต่างประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งนําตดิตัวไปดว้ยหรอื

หลักฐานการเงนิอนืใดทจีะแสดงใหเ้จา้หนา้ททีราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทยีว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยังอยูใ่นระหว่างการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกับผูป้กครอง เชน่ บดิา 

มารดา ป้า นา้ อา ทมีนีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตัวไปดว้ย   

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทยีว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

******HAVE A NICE TRIP****** 

 


