
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

KOREA SAKURA BLOOM   
ชมซากรุะท่ีถนนยออิโดะท่ีมีตน้ซากรุะกว่า 1,400 ตน้  

ใหท่้านจะไดส้มัผสัสีสนัแห่งดอกซากรุะ พรอ้มถ่ายรปูเป็นท่ีระลึกในบรรยากาศ

สดุโรแมนติก เริม่ตน้ฤดใูบไมผ้ลิ พบความสวยงามของดอกไมน้านาชนิด  

ชอ้ปป้ิงแบรนดงัลดราคากระหน ่ากนัไดท่ี้ พาจเูอา้ทเ์ลต   

สนกุสนานกบัการถ่ายค ู่กบัภาพสามมิติท่ี TRICK ART MUSEUM 

เรยีนท าขา้วห่อสาหรา่ย แต่งชดุฮนับก  

ในราคาเริม่ตน้ท่ี 15,900.-  

ช่วงเทศกาลซากรุะบานเท่านัน้ 

 

รายการท่องเท่ียว       จ านวน 5 วนั 3 คืน 
วนัแรก ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

วนัท่ีสอง ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน – LA PROVENCE – PAJU OUTLET – ONE SNOW PARK 

(ไมร่วมค่าเขา้) 

วนัท่ีสาม - สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเขา้และเคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดั)  

- FANTA STICK SHOW หรือ WAPOP SHOW  

- พพิิธภณัฑส์าหร่าย ท าขา้วห่อสาหร่าย+ชดุฮนับก – TRICK ART MUSEUM 

วนัท่ีส่ี - ชมซากรุะบานที่ ถนนยออิโด (**เฉพาะเทศกาลเท่านัน้) หรือ ถ่ายรปูคู่กบันกฟีนกิซ ์  

- ศนูยโ์สม - ศนูยพ์ลอยอเมทสิ – ศนูยเ์วชเวชส าอาง  - บลเูฮา้ส ์ - พระราชวงัเคียงบอ๊ก 

- พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้น – N SEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท)์ -ศนุยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหล ีทงแดมนุ

DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)ศนูยร์วมของวยัรุ่นเกาหลี เมยีงดง  LINE FRIENDS STORE  

วนัท่ีหา้  - วดัโชเกซา – หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก - DUTY FREE - คลองชองเกชอน – ศนูยส์มนุไพร 

- ศนูยน์ า้มนัสนแดง - SUPERMARKET 
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วนัแรก    ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู - ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

XX.XX น. คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ีจุดหมาย  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4   

ณ เคาน์เตอรส์ายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจา้หน้าท่ีจากบริษัทฯ 

คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน 

(**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอรต์ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ในวนัเดินทาง) หลงัจากเช็คอินและ

โหลดสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้

ขอ้แนะน า  

เพื่อความสะดวกในการเขา้รบัการตรวจคน้ก่อนขึ้ นเคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรยทุ์กชนิด ตอ้ง

บรรจุในภาชนะท่ีมีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส าหรบัภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แมจ้ะ

บรรจุของเหลว เจล และสเปรย ์เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบินได ้ภาชนะทั้งหมด

ตอ้งใส่รวมกนัไวใ้นถุงพลาสติกใส ซ่ึงเปิด – ปิด ผนึกได ้และมีความจุรวมกนัไม่เกิน1 ลิตร (1,000 

มิลลิลิตร) ของเหลวท่ีได้รับการยกเวน้ ได้แก่ นม และอาหารส าหรับเด็กทารกในปริมาณท่ี

เหมาะสม รวมถึงยาท่ีมีเอกสารก ากับชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ์ท่ีซ้ือจากรา้นคา้ปลอด

อากร (Duty free shops) ท่ีท่าอากาศยานตอ้งบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย 

การเปิดปากถุง และมีหลกัฐานแสดงว่าไดซ้ื้อ ณ วนัท่ีเดินทาง เพื่อน าไปแสดงต่อเจา้หน้าท่ี ณ จุด

ตรวจคน้ อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึ้ นเคร่ืองแตกต่างกัน การน า

ผลิตภณัฑข์องสดท่ีท าจากสตัวไ์ม่ว่าเน้ือหมู เน้ือววั ผัก ผลไมส้ด ไม่อนุญาตใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อ

ป้องกนัโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรบั 

 
ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู สู่ ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

เท่ียวบินท่ี  ZE512 เวลา 22.20  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 06.00 

เท่ียวบินท่ี 7C2204 เวลา 00.55  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 08.15 

เท่ียวบินท่ี  LJ002  เวลา 01.00  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 08.00 

เท่ียวบินท่ี  TW102  เวลา 01.20  เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้ เวลา 08.35 

 

วนัท่ีสอง ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - LA PROVENCE - PAJU OUTLET  - ONEMOUNT SNOW PARK 

(ไม่รวมค่าเขา้)  

 

XX.XX น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้ร็วข้ึน 2 

ชัว่โมงเพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถ่ินของประเทศเกาหลี) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรแลว้ พาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นลาโพรวองซ ์(LA PROVENCE) หมู่บา้นสุดชิค สไตลย์ุโรป



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แห่งเกาหลี สมัผสับรรยากาศบา้นเรือนสุดน่ารกัและรา้นคา้ระบายสีลูกกวาดหวานๆ อิสระใหท่้าน

ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 

 จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง PAJU OUTLET แห่งใหม่และใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี ซ่ึงมีรา้นคา้หลากหลายกว่า 

165 รา้นคา้และมีสินคา้ BRAND NAME ดังมากมายอาทิเช่น ARMANI, CALVIN KLEIN, DIESEL, 

DKNY, GUESS, ESCADA ฯลฯ ลดราคามากมายหลายรา้นและมีราคาถูกกว่าประเทศไทยใหท่้านได ้

ช๊อปกนัอยา่งจุใจ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ดกัคาลบ้ี (DAKKALBI) ไก่ผดัเผ็ด

บารบี์คิวเกาหลี อาหารยอดนิยม อีกชนิดหน่ึง ของคนเกาหลี โดยวิธีการน าเน้ือไก่ท่ีหัน่เป็นช้ินๆ 

และผกัต่างๆมาผดัรวมกนักบัซอสบารบี์คิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่ 

 

บ่าย  พาท่านสู่ลานสกีในท่ีร่ม ONEMOUNT SNOW PARK แหล่งท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล มีส่ิง

อ านวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS & GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หาก

ท่านใดท่ีไม่สนใจเล่น SNOW PARK สามารถเดินช็อปป้ิงตามอธัยาศยั มีทั้ง H&M, ADIDAS และมีอีก

หลากหลายของแบรนด ์ชั้นน า นอกจากน้ียงัสามารถเล่นเคร่ืองเล่นไดอ้ีกหลายชนิด ทั้ง บนัจี้ จมัฟ์ , 

ไมล้ากเล่ือน, มา้หมุน ,สไลเดอร ์(ราคาไม่รวมบตัรเขา้) 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู BBQ KOREA อาหารป้ิงย่างสไตล์

เกาหลี ประกอบดว้ย กุง้ ปลาหมึก หมู ไก่ เน้ือ ต่างๆ รบัประทานพรอ้มเคร่ืองเคียงของเกาหลี ผัก

สด กิมจิ ซุป ผดัวุน้เสน้เกาหลี สลดัผกัสดๆ พรอ้ม ไอศกรีมทานไดไ้ม่อั้น 

 

หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SUWON: M HOTEL SUWON หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต ้

 

วนัท่ีสาม สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัรเขา้และเครื่องเล่นไม่จ  ากดั) – ชมดอกซากุระบาน (เฉพาะ

เทศกาลเทา่นั้น) - DRUMCAT SHOW OR FANTA STICK SHOW - พิพิธภณัฑส์าหรา่ย  

- เรียนท าขา้วห่อสาหรา่ย+ชุดฮนับก - TRICK ART MUSEUM 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันเต็มอิ่มกบัสวนสนุกท่ีดีท่ีสุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ทั้งวนั ดว้ยบัตร SPECIAL 

PASS TICKET ท่ีสามารถเล่นเคร่ืองเล่นต่างๆ ไดทุ้กชนิดและไม่จ ากดัรอบ สวนสนุกท่ีน้ีถูกขนาน  

นามว่า “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ” มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ให้ท่านสนุกกับเคร่ืองเล่น

หลากหลายชนิด อาทิเช่น ทีเอก๊เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชารป์ โรงหนังสามมิติ บา้นผีสิงหมุน 

http://www.varietyholiday.com/TourKorea.php


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่านไหนท่ีไม่ชอบการเล่นเคร่ืองเล่น สามารถเขา้ซาฟารี ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกไดท่ี้น่ี และ

ชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนได ้เดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไมซ่ึ้งผลดัเปล่ียน

หมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ 

/ สิงหาคม-กนัยายน : สวนดอกลิลล่ี / ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ) 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ย ชาบูชาบู ( SHABU SHABU) หรือ  

สุก้ีเกาหลี มีส่วนผสมของ ผกัสดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเดง้ เตา้หู ้เบคอน หมูสไลด์ ตม้ใน

น ้าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพรอ้มเคร่ืองเคียงและขา้วสวย เกาหลีท่ีรสชาติถูกปากคนไทย 

 หลังจาก น้ันน า ท่ านชมความงามของ ดอกซากุระท่ีบานสะพรั ่ง  ร่วม เป็น ส่วนห น่ึ งใน  

เทศกาลดอกซากุระเกาหลี ใหท่้านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปและสมัผสัสีสนัแห่งดอกพ็อตโกต (เฉพาะ

เทศกาลเท่าน้ัน : โดยปกติจะจดัขึ้ นวนัท่ี 01-10 เมษายน ท่ีถนนยออิโด ณ กรุงโซล และสถานท่ี

อื่นๆ ไดแ้ก่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ป้อมมรดกโลกซูวอน นัมซานทาวเวอร ์อุทยานแห่งชาติศซอรคั

ซาน)    

หลงัจากน้ันน าท่านชมโชว ์DRUM CAT SHOW หรือ FANTA STICK SHOW  

DRUM CAT SHOW เป็นการโชวท่ี์แสดงความสามารถของผูห้ญิงทั้งวงในการตีกลองและเล่นเคร่ือง

ดนตรีสากลไดอ้ย่างมหศัจรรย ์แถมยงัใส่ความเซ็กซ่ีมีเสน่หแ์บบสาวเกาหลีท่ีใคร ๆ เห็นแลว้ตอ้งดู

กนัจนจบโชว ์ซ่ึงโชวน้ี์ก าลงัเป็นท่ีนิยมอย่างมากในประเทศเกาหลีเวลาน้ี 

FANTA STICK SHOW เป็นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL บอกเล่าเร่ืองราวความรกัอนัอมตะ

ระหว่างชายหนุ่มท่ีเช่ียวชาญการตีกลองกบัวิญญาณของแฟนสาวท่ีเช่ียวชาญดนตรีเคร่ืองสาย อาทิ

เช่น ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม ท่ีผูกพนัและตามหากนัตั้งแต่อดีตภพจนถึงปัจจุบนั ส่ือสารผ่าน

ดนตรีโบราณและศิลปะร่วมสมยั อยา่งบีบอย และแจสแดนซ ์โดยแฝงมุกตลก ดึงใหผู้ช้มไดเ้ขา้มีส่วน

ร่วมในโชวไ์ดอ้ย่างน่ารักตลอดการแสดง (ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกโชวข์องแต่ละคณะ โดย

ข้ึนอยูก่บัทางเกาหลีเป็นผูเ้ลือกให)้ 

 

บ่าย หลงัจากทานอาหารกลางวนัเสร็จน าท่านสู่ พิพิธภณัฑส์าหรา่ย ท่ีผลิตและแสดงการเล้ียงสาหร่าย

ครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซ้ือสาหร่าย พรอ้มทั้งทดลองชิมสาหร่ายรสต่างๆไดต้ามอธัยาศยั อา

อาทิเช่น รสกุง้ รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯลฯ ร่วมกันเรียนท าขา้วห่อสาหร่าย กิมบับ  อาหาร

ประจ าชาติเกาหลี ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหน่ึง จากน้ันเชิญ

ท่านร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจ าชาติต่างๆ (ชุดฮันบก) พรอ้ม

ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก เพื่อไปอวดคนทางบา้น... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัจากสนุกสนานกบัการท าขา้วห่อสาหร่าย และใส่ชุดฮนับกแลว้น าท่านชม TRICK ART MUSEUM  

พิพิธภณัฑศิ์ลปะ "เคล็ดลบังานศิลปะแห่งภาพ" แนวคิดรูปแบบใหม่ศิลปะ โดยใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อ
ต้องการให้ภาพสมจริง อิสระให้คณุได้โพสทา่ถ่ายรูปกนัแบบเต็มอิ่ม  

 

เยน็ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  บริการท่านดว้ย  เมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบ

ป้ิงย่างท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการน าเน้ือววัหรือเน้ือหมูมาหมกักบัเคร่ืองปรุงจนเน้ือนุ่ม แลว้

น าไปยา่งบนแผ่นโลหะท่ีถูกเผาจนรอ้น ตอนยา่งเน้ือน้ันจะยา่งเป็นช้ินโตพอสมควร พอใกลสุ้กแลว้ก็

ตอ้งใชก้รรไกรตดัเป็นช้ินพอดีค า ทานกบัเคร่ืองเคียงจ าพวกผกั และกระเทียม กิมจิ 
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วนัท่ีสี่ ศูนยโ์สม – ศูนยพ์ลอยอเมทิส – ศูนยเ์วชส าอาง - บลเูฮา้ส ์– พระราชวงัเคียงบอ๊ก - 

พิพิธภณัฑพ้ื์นบา้น – N SEOUL TOWER - ศูนยร์วมของวยัรุน่เกาหลี เมียงดง -  

 ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารโรงแรม 

เชา้น้ีพาท่านรูจ้กัและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ท่ี ศูนยโ์สม เพราะ

เกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก ซ่ึงใครๆท่ีไดม้าเท่ียว

ก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝาก เพราะราคาจะถูกว่าเมืองไทยและมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วย

เสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าใหจ้ิตใจสงบและเพิ่มพละก าลัง โดยมี

สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ 

ลดและป้องกนัมะเร็ง ท่านไหนท่ีตอ้งท างานดึก นอนดึก หรือพกัผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพื่อ

ลดความอ่อนลา้ ท าใหรู้สึ้กกระปร้ีกระเปร่า ร่างกายรูสึ้กสดช่ืน..อิสระใหท่้านไดซ้ื้อกลับไปบ ารุง

ร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรกัและนับถือ 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  ศูนยพ์ลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีซ่ึงชาว

เกาหลีเช่ือว่าถา้ไดม้ีพลอยชนิดน้ีติดตัวไวจ้ะท าใหม้ีโชคลาภและส่ิงดีๆเกิดขึ้ นในชีวิต หลังจากน้ัน

เดินทางสู่ ศูนยเ์วชส าอาง ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางคุณภาพดีในราคายอ่มเยา อาทิเช่นครีม

น ้าแตก, ครีมโบท็อกซ,์ ครีมหอยทาก ฯลฯ ผ่านชมดา้นหน้าท าเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮา้ส ์) 

ซ่ึงอยู่ในท าเลท่ีดีท่ีสุดตามหลักโหราศาสตร์ มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตัวอยู่ด้านหลัง  

ดา้นหน้าเป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซส์ญัลกัษณ์แห่งสนัติภาพอนังดงาม  ชมทศันียภาพอนัสวยงาม

ของภูเขารูปหวัมงักร และวงเวียนน ้าพุ นับเป็นจุดท่ีมีฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุดของกรุงโซล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเขา้สู่ พระราชวงัเคียงบอ๊ก พระราชวงัโบราณใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตรเ์กาหลีมีอายุกว่า 

600 ปี พระราชวงัแห่งน้ีมีหมู่พระท่ีนัง่มากกว่า 200 หลงั และไดถู้กท าลายไปในสมยัท่ีญ่ีปุ่นเขา้มา

ยึดครอง และทั้งยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็นท่ีประทบัของกษัตริย ์สรา้งขึ้ นใน

สมยัราชวงศ์โชซอนซ่ึงเป็นราชวงศ์สุดทา้ยภายใตก้ารปกครองของระบอบกษัตริยเ์กาหลี ปัจจุบัน

ไดร้ับการบูรณะใหใ้กลเ้คียงกบัพระราชวงัเดิมมากท่ีสุด และน าท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑพ้ื์นบา้น 

ยอ้นอดีตสมัผสัชีวิตความเป็นอยูแ่ละเร่ืองราวในประวติัศาสตรเ์กาหลี 

  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูจิมดกั (JIMDAK) เป็นเมนูไก่

ประกอบดว้ยวุน้เสน้ เกาหลี คลุกดว้ยน ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้ม

เคร่ืองเคียงเกาหลี 

 

บ่าย เมื่อรบัประทานอาหารเสร็จน าท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซ่ึงอยู่บนเขานัม

ซาน ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก ฐานของหอคอยมีส่ิงท่ีน่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปด

เหล่ียมปาลกั๊กจอง, สวนสตัวเ์ล็กๆสวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาติอนั ชุง กุน อิสระใหทุ้ก

ท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรือคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์ 

หลงัอาหารพาทุกท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ี ศูนยร์วมของวยัรุน่เกาหลี เมียงดง ไดช่ื้อวา่

เป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลีชั้นน า ซ่ึงในแต่ละวนัจะมวียัรุ่นเกาหลีมาเดินชอ้ปป้ิงกนัอยา่งลน้

หลาม ท่านสามารถหาซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทั้งเส้ือผา้,รองเทา้,กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซ่ึงเป็น

ท่ีรูจ้กัอยา่งดีของคนไทย อาทิ Laneige, Etude, Iope, Charmzone, Skin food,The Face Shop 

เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรียย์อดฮิต ตลอดจนของท่ีระลึกท่ีมรีูปดาราคน

โปรดของท่านอยูใ่นสินคา้... 

หลงัจากน้ันน าท่านน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ

เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองหนังรองเทา้ เคร่ืองกีฬาต่างๆ นอกจากน้ียงัมีขนมขบเคี้ ยวและรา้น

เคร่ืองส าอางค์ต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองขา้งถนนใหท่้านไดเ้ลือกชม นอกจากน้ียงัมีเวทีการ

แสดงรอ้งเตน้เปิดหมวกใหผู้ท่ี้อยากแสดงความสามารถ มาแสดงใหช้มกนัอีกดว้ย 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพุลโกกิ ( BULGOGI ) เมนูท่ีมี

ส่วนผสม หมูหมกัช้ินบางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ เช่น กะหล า่ปลี ฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท 

เห็ดและวุน้เสน้ น ามาตม้รวมกัน โดยสามารถทานไดท้ั้งแบบแหง้และน ้า เคร่ืองเคียงต่าง ๆ คือ 

ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กิมจิ 
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วนัท่ีหา้ วดัโชเกซา – หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก – DUTY FREE – คลองชองเกชอน - ศูนยส์มุนไพร –  

 ศูนยน์ ้ามนัสนแดง  - SUPERMARKET - กรุงเทพฯ  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านสู่ วดัโชเกซา วดัศูนยก์ลางของพุทธศาสนานิกายเซนท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลี 

ถึงแมจ้ะเป็นวดัท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของเมือง แต่ภายในวดัมีความเงียบสงบและสวยงาม

มาก ภายในวดัมีตน้ไมใ้หญ่ท่ีมีความสูงกว่า 26 เมตร อาคารเก่าแก่ และเจดียท่ี์แกะสลกัจากหินสูง 

7 ชั้นนอกจากน้ียงัมีความส าคญัในการจดัพิธีการส าคญั แห่โคมไฟรูปดอกบวั ในวนัก่อนวนัประสูติ

ของพระพุทธเจา้ โดยขบวนแห่น้ีจะเร่ิมตน้ตั้งแต่สนามกีฬาทงแดมุน เคล่ือนขบวนไปตามถนนชงโน 

(Jungno) และมาสิ้ นสุดท่ีวดัแห่งน้ี 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ซัมเกทงั หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหาร

วงัในสมยัก่อน ปัจจุบนัเป็นอาหารเล่ืองช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว รากโสม 

พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพรอ้มเคร่ืองเคียงท่ีเรียกว่า กักตุกี เสน้ขนมจีน เหล้าโสม 

พริกไทยด า และเกลือ 

 

บ่าย หลังจากน้ันพาท่านไปชมหมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลี  หมู่บา้นบุกชอนฮันอก ท่ีมีประวัติศาสตร์

ยาวนาน ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวงัเคียงบกกุง, พระราชวงัชางด๊อกกุงและอารามหลวงจองเมียว ค า

ว่า บุกชอน มีความหมายแปลว่าหมู่บา้นทางตอนเหนือ ตามต าแหน่งท่ีตั้งของหมู่บา้นท่ีอยู่ทางทิศ

เหนือของคลองชองเกชอนและชงโน หมู่บา้นประกอบดว้ยตรอกซอกซอยอนัเป็นท่ีตั้งของบา้นแบบ

ดั้งเดิมกว่าร้อยหลัง และเป็นท่ีเก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื่อเป็นการบอกเล่า

ประวติัศาสตร ์และเป็นมรดกทางวฒันธรรมตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ชซอนท่ีมีอายุกว่า 600 ปี  

หลงัจากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าใหท่้านได้

เลือกซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับ 

ฯลฯ ในบริเวณดิวต้ีฟรีท่านสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมัย

ราชวงศโ์ชซอน อายุกว่า 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านยา่นใจกลางกรุง

โซลแต่ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ไดม้ีการพฒันาประเทศอย่างกา้วกระโดด จนกระทัง่ปี ค.ศ.

2002 นายลี มยองปาคร ์ผูไ้ดร้บัต าแหน่งเป็นผูว้่าการกรุงโซล ไดเ้สนอโครงการฟ้ืนฟูคลองชองเก

ชอน เพื่อฟ้ืนฟูธรรมชาติสองฝั่งคลอง จนปัจจุบันคลองชองเกชอนไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี

ส าคญัมากในกรุงโซล 

จากน้ันน าท่านเขา้ช็อปป้ิง ศูนยส์มุนไพร หรือ ฮอ๊กเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจด

ลิขสิทธ์ิเรียบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทยเ์รียกว่า ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดี



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรบับุคคลท่ีนิยมด่ืมชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกตจะช่วยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้ง

หรือไขมนัท่ีสะสมอยู่ภายในผนังของตบั ไต ช่วยใหต้บัหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้ น และยงัส่งผลดีต่อ

สุขภาพร่างกายของท่านเองอีกดว้ย  

น าท่านชม ศูนยน์ ้ามนัสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  ท่ีมีสรรพคุณ ช่วยชะ

ลา้งไขมันในเสน้เลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเสน้เลือด และชมการสาธิตใหท่้านไดเ้ห็นภาพ

อย่างชัดเจนยิ่งขึ้ น หลังจากน้ันได้เวลาน าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะชอ้ปป้ิงท่ี SUPERMARKET เพื่อซ้ือของฝากคนทางบา้น ท่ีรา้นแห่งน้ีมีขนม

พื้ นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและ

ของฝากของท่ีระลึก ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

 

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู 

เท่ียวบินท่ี  ZE511  เวลา 17.30  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 21.20 

เท่ียวบินท่ี  7C2203 เวลา 20.05  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 23.59 

เท่ียวบินท่ี  LJ001  เวลา 19.35  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 23.40 

เท่ียวบินท่ี  TW101 เวลา 20.25  เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 00.10 

*******************ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจตลอดการเดินทาง******************* 

 

 

 

 

* 

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้ นอยูต่ามความเหมาะสม 

 

***กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น 

และขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท*** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการ  เดือน มีนาคม 2560 
พีเรียตเดินทาง 

มีนาคม 2560 

สายการบิน ผูใ้หญ่ 

ท่านละ 

เด็กไม่เสริม

เตยีง 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

27 – 31 MAR 

29 – 02 APR 

30 – 03 APR 

31 – 04 APR 

EASTAR JET 

หรือเทียบเท่า 7C/TW/LJ 
15,900.- 15,900.- 4,900.- 

 

อตัราค่าบริการ  เดือน เมษายน 60 

พีเรียตเดินทาง 

เมษายน 2560 

สายการบิน ผูใ้หญ่ 

ท่านละ 

เด็กไม่เสริม

เตยีง 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

01 - 05 APR / 02 - 06 APR  

03 - 07 APR /04 - 08 APR 

EASTAR JET 

หรือเทียบเท่า ZE/7C/LJ 
16,900.- 16,900.- 

4,900.- 

05 - 09 APR / 06 - 10 APR  

07 - 11 APR / 08 - 12 APR  

09 - 13 APR / 15 - 19 APR 

EASTAR JET 

หรือเทียบเท่า ZE/7C/LJ 
17,900.- 17,900.- 

10 - 14 APR 
EASTAR JET 

หรือเทียบเท่า ZE/7C/LJ 
18,900.- 18,900.- 

14 - 18 APR 
EASTAR JET 

หรือเทียบเท่า ZE/7C/LJ 
19,900.- 19,900.- 

11 - 15 APR /12 - 16 APR 

13 - 17 APR 

EASTAR JET 

หรือเทียบเท่า ZE/7C/LJ 
22,900.- 22,900.- 

16 - 20 APR / 17 - 21 APR  

18 - 22 APR / 19 - 23 APR  

20 - 24 APR / 21 - 25 APR 

22 - 26 APR / 23 - 27 APR  

24 - 28 APR / 25 - 29 APR 

 

EASTAR JET 

หรือเทียบเท่า ZE/7C/LJ 
15,900.- 15,900.- 

26 - 30 APR / 27 - 01 MAY 

28 - 02 MAY / 29 - 03 MAY 

30 - 04 MAY 

EASTAR JET 

หรือเทียบเท่า ZE/7C/LJ 
16,900.- 16,900.- 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการ 

1. หากทา่นต้องการห้องส าหรับพกัเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.- จากราคาผู้ใหญ่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
**กรุณาช าระมัดจ าหลังจากวันจองภายใน 3 วัน และช าระส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน** 

******มัดจ าขัน้ต ่า 50000 - บาท/ท่าน/ทริป****** 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราทัวร์รวม            
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ                

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ                   

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ                    

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า              

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

*** ลกูค้ามีความจ าเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทวัร์ 
อนัได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชส าอาง, ศูนย์น า้มันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากทา่นไมต้่องการ

เข้าร้านดงักลา่ว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 8,000.-บาท*** 
 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืน

ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั*** 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ                   

 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี         

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.        

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าบตัรเขา้สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เครื่องเล่นไม่จ  ากดั 

 

อตัราทวัรไ์ม่รวม             

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง

ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหน้าทัวรแ์ลว้

จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  ทา่นละ 1,000 บาท หรือ 30,000 วอน ตอ่ทริป  

  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%                   

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)               

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3)

ใบส าคญัถิ่นท่ีอยู ่4)ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทาง

บริษัทฯจะเป็นผู ้ด าเนินการยื่นวีซ่าใหท่้านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างดา้ว 

เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า)  

 ค่าเช่าชุด ,อปุกรณส์กีและครูฝึก,กอนโดล่า 

 ค่าเขา้ ONEMOUNT SNOW PARK รวมถึงอปุกรณส์กีตา่งๆ 

 ค่าลิฟทท์ี่ N SEOUL TOWER 

    

หมายเหต ุ

**จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต า่ ผูใ้หญ่  20 ทา่น ข้ึนไป 

1. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

2. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

3. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะ เน่ืองจากไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิด

กฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

หรือถูกปฎเิสธในกรณีอื่นๆ **การพจิารณาเป็นเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานเท่าน้ัน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถท าการเล่ือนวนัหรือคืน

เงินได ้ 

4. **กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง,เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหท่้านเดินทาง

ออกหรือเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือในกรณีอื่นๆ **การ

พิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานเท่าน้ัน ซ่ึง

อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท ทั้งน้ีกรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรใ์ดๆ ทั้งส้ิน  

5. หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวนัท่ีเดินทางไปและกลับ ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านมากกว่า 6 

เดือนขึ้ นไป และตอ้งเหลือหน้ากระดาษพอใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองสามารถประทบัตราได ้และตอ้งอยู่

ในสภาพท่ีสมบูรณ ์ไม่ช ารุด หรือฉีกขาด  

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง,การนัดหยุด

งาน, การกอ่จลาจล  

7. หลงัจากไดร้บัเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และส่งหลักฐานการช าระ

เงินพรอ้มหน้าพาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง และช าระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  

8. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เท่ียวบางรายการ, 

ไม่ทานอาหารบางมื้ อ  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมา

ขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

9. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

10. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับใน

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี

ขึ้ นอยู่กบัเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆท่ีอาจเกิดขึ้ นได ้ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยและ

ประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

12. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจาก

มีเอกสาร  ลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน  

13. ในกรณีท่ีลูกคา้ตั้งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทยว์่าสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้ และมีอายุไม่เกิน 7

 วนั นับจากวนัท่ีเดินทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหน้า 

14. ในกรณีท่ีลานสกีปิด ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม โดยพาท่านไปเล่นสกีในท่ีร่มท่ี ONEMOUNT 

SNOW PARK แทน 

15. โปรแกรมชมดอกซากุระ จดัขึ้ นเฉพาะเทศกาลเท่าน้ัน โดยปกติจะจดัขึ้ นวนัท่ี 01-10 เมษายน ท่ีถนนยออิโด

กรุงโซล และเมืองยงอิน วนัท่ี 11-19 เมษายน และในสถานท่ีส าคญัต่างๆ อาทิเช่น สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

ป้อมมรดกโลกซวูอน นัมซานทาวเวอร ์อุทยานแห่งชาติศซอรคัซาน)  ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยกเลิก                

- ยกเลิกการเดินทาง 30 วนั ไม่มีค่าใชจ้า่ย        

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วนัยึดมดัจ  า 50%        

- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 7 วนัยดึเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

 

***พาสปอรต์จะตอ้งมีอายกุ่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 

ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆเป็นท่ี

เรียบรอ้ยแลว้ ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจ

คนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิด

กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรใ์ดๆ ทั้งส้ิน  


