
 

GRAND BLOSSOM SOUL 
 
โรงแรม/ที่พัก ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน สายการบนิ ASIANA AIRLINES / KOREAN AIR 

 
• เดินทางด้วยสายการบนิ 5 ดาว 

• ชมดอกไมผ้ลิดอกออกบาน ณ JADE GARDEN   

• สัมผัสความงามทางธรรมชาติบน เกาะนาม ิ

• สนุกกับการปัน่ RAIL BIKE ชมวิวธรรมชาติ   

• สักการะขอพรจากส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ณ โชเกซา  

• สนุกกับเคร่ืองเล่นมากมายที่ EVERLAND  

• ท้าทายความกล้าสะพานกระจกใส   

• “Seoullo7017”  

• สะพานลอยฟ้าแลนด์มาร์คใหมก่รุงโซล 

• ชมดอกซากุระ ณ ถนนยออิโด (เฉพาะช่วงเทศกาล) 

 
#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน 

วัน โปรแกรมการเดนิทาง อาหาร โรงแรม/ที่พกั 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - - 

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

B. – 
L. ดักคาลบี้ 
D. พุลโกกิ 

SUWON 
หรือเทียบเท่า 

3 
กิมจ+ิชุดฮันบก+TRICK ART - สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน+รวมบัตรเข้า 
และเครื่องเล่นไม่จ ากัด) – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) 

B. โรงแรม 
L. - 
D. BBQ 

BENIKEA 
SEOUL หรือ
เทียบเท่า 

4 

ศูนย์เครื่องส าอาง - ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพร - วัดโชเกซา - 
พระราชวังชางด็อกกุง – SEOULLO7017 หรือชมดอกซากุระ ถนนยออิโด - 
ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - ทงแดมุน – DDP 

B. โรงแรม 
L. ซัมเกทัง 
D. โอซัมพุลโกกิ 

BENIKEA 
SEOUL หรือ
เทียบเท่า 

5 ศูนย์พลอยอเมทิส – DUTY FREE - ศูนย์โสม - SUPERMARKET 
B. โรงแรม 
L. จิมดัก 

- 

 

     \         
 

 



 

GRAND BLOSSOM SOUL 
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน 

DAY 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

คณะเดินทางพร้อมกันท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ช้ัน 4           
ณ เคาน์เตอร์สายการบิน ASIANA AIRLINES / KOREAN AIR โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯ คอยให้
การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบ
นัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าท่ีในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรียบร้อย
แล้ว น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ 

    
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

สายการบิน รหัสเทีย่วบิน เวลาเดนิทางจากประเทศไทย เวลาเดนิทางถึงประเทศเกาหลใีต ้

 

OZ742 23.55 น. 07.30 น. 

 

OZ744 01.50 น. 07.30 น. 

 KE658 23.20น. 06.50 น. 

 

ข้อแนะน า : เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึ้นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุใน
ภาชนะท่ีมีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส าหรับภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียง
เล็กน้อยก็ไม่สามารถน าติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ ภาชนะท้ังหมดต้องใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิด - ปิด ผนึกได้ และมี
ความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารส าหรับเด็กทารกในปริมาณท่ี
เหมาะสม รวมถึงยาท่ีมีเอกสารก ากับชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ท่ีซื้อจากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) 
ท่ีท่าอากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันท่ี
เดินทาง เพื่อน าไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี ณ จุดตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึ้นเครื่องแตกต่าง
กัน การน าผลิตภัณฑ์ของสดท่ีท าจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้น าเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ
เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 

  

  



 

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

เช้า เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ช่ัวโมง
เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
แล้ว น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ ต้ังอยู่กลางทะเลสาบซองเพียง  
ช่ือ “นามิ” ต้ังขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามินั้นเรียกตัวเองว่า NAMINARA REPUBLIC 
และเรียกตั๋วเรือข้ามฟากและต๋ัวเข้าชมเกาะว่าวีซ่า ท าให้รู้สึกเสมือนข้ามมาเท่ียวรัฐๆ หนึ่งท่ีเป็น
เอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย 
ต้นซากุระต้นเมเปิ้ล และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆท่ีพลัดกันออกดอกเปล่ียนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล เป็น
สถานท่ีโรแมนติก ส าหรับคู่รักหนุ่มสาว และท่ีพักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวที่นี่เคยเป็นหนึ่งใน
สถานท่ีถ่ายท าละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนต์ไทย
เรื่อง กวนมึนโฮ ใครท่ีอยากแชะรูปคู่กับเบยองจุน และทิวสนท่ีเรียงตัวสวยงามทอดยาวไปจนสุดลูกหู
ลูกตา ต้องไม่พลาดท่ีจะมาเยือนท่ีนี่สักครั้ง อิสระให้ท่านถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนั่งเรือ
กลับมายังฝ่ัง.. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ดักคาลบี้ (DAKGALBI) ไก่ผัดเผ็ดบาร์
บีคิวเกาหลี อาหารยอดนิยม อีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี โดยวิธีการน าเนื้อไก่ท่ีหั่นเป็นช้ินๆ และผัก
ต่างๆ มาผัดรวมกันกับซอสบาร์บีคิวในกระทะเหล็กแบนขนาดใหญ่ 

บ่าย หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ น าท่านพบกับความสนุกในการ ปั่นจักรยานบนราง
รถไฟหรือ RAIL BIKE ซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุด ท่ีชาวเกาหลีก าลังนิยมมาก ในปัจจุบันตลอดเส้นทาง   
ทุกท่านจะได้สัมผัส และอิ่มเอมกบัธรรมชาติท่ีสวยงาม 

จากนั้นพาทุกท่าน ชมสะพานกระจกแก้ว ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศ พร้อมถ่ายรูปสวย ๆ 
กับ สะพานกระจก เป็น Skywalk ท่ียาวที่สุดของเกาหลี ท่ีให้ความรู้สึกเหมือนคุณก าลังเดินอยู่บนน้ า 

จากนั้นพาท่านสัมผัส Jade Garden คือ สวนรุกขชาติ ท่ีรวมพันธุ์ไม้และดอกไมน้านาชนิดท่ีคุณสุข
สันต์กับความงดงามของต้นไม้นานาชนิด ส าหรับท่านท่ีรักดอกไม้ ท่ีนี่ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศกับ
เสียงนกและเสียงใบไม้พริ้วไหว คุณจะรักท่ีนี่ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย พุลโกกิ (BULGOGI) ส่วนผสมจะมีเนื้อวัว หรือ
เนื้อหมู วิธีการท าคือหั่นเนื้อหรือหมูเป็นชิ้นบางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆ ก่อนน าไปต้มน้ า
ขลุกขลิก สามารถทานได้สองแบบคือแบบย่าง และต้ม 

   
หลังจากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก SUWON : SUWON JM หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

DAY 3 กิมจิ+ชุดฮันบก+TRICK ART - สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน+รวมบัตรเข้า และ
เคร่ืองเล่นไม่จ ากัด) – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ช่วงเช้าน าท่านร่วมกันเรียนท า กิมจ ิสนุกกับประสบการณ์ในการท ากิมจิอาหารประจ าชาติของเกาหลี 
ให้ท่านได้ สนุกสนานในการลองท า และชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง  



 

จากนั้นเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลี โดยการแต่งกายชุดประจ าชาติต่างๆ ชุดฮันบก
พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เพื่อไปอวดคนทางบ้าน ถ่ายภาพกับ TRICK ART ภาพศิลปินภาพลวงตาบน
ผนังแบบสามมิติ 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน FREE MEAL เลือกทานอาหารตามท่ีท่านต้องการ 

จากนั้นให้เวลาทุกท่านเต็มอิ่มกับสวนสนุกท่ีดีท่ีสุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ด้วยบตัร 
SPECIAL PASS TICKET ท่ีสามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิดและไม่จ ากัดรอบ สวนสนุกท่ีนี่ถูก
ขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ให้ท่านสนุกกับเครื่องเล่น
หลากหลายชนิด อาทิเช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน 
ท่านไหนท่ีไม่ชอบการเล่นเครื่องเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ท่ีและชม
ความน่ารักของหมี ท่ีสามารถส่ือสารกับคนได้ เดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ ซึ่งผลัดเปล่ียน
หมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / 
กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลล่ี/ ตุลาคม-
พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ) 

น าท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึ่งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุด
ในโลก ฐานของหอคอยมีส่ิงท่ีน่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหล่ียมปาลกั๊กจอง, สวนสัตว์เล็กๆ สวน
พฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอัน ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตาม
อัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย เมนู บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) อาหาร
ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี รับประทานพร้อมเครื่องเคียงของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป สลัดผักสดๆ 

 
หลังจากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

DAY 4 ศูนย์เคร่ืองส าอาง - ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพร - วัดโชเกซา - พระราชวัง
ชางด็อกกุง – SEOULLO7017 หรือชมดอกซากุระ ถนนยออิโด - ศูนย์รวมวัยรุ่น
เกาหลี เมียงดง - ทงแดมุน – DDP 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เช้านี้น าทุกท่านสู่ ศูนย์เวชส าอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องส าอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิเช่น
ครีมน้ าแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ 

น าทุกท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีท่ีมีสรรพคุณ 
ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพ
อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

จากนั้นน าท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์
เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีส าหรับบุคคล
ท่ีนิยมด่ืมชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษท่ีตกค้างหรือไขมันท่ีสะสม
อยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของ
ท่านเองอีกด้วย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู ซัมเกทัง หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม 
(SAMGYETANG) อาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเล่ืองช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่



 

จะมีข้าว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงท่ีเรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน 
เหล้าโสม พริกไทยด า และเกลือ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน 

น าทุกท่านสู่ วัดโชเกซา วัดศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซน ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลี  
แม้จะเป็นวัดท่ีต้ังอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของเมือง แต่ภายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงามมาก 
ภายในวัดมีต้นไม้ใหญ่ท่ีมีความสูงกว่า 26 เมตร อาคารเก่าแก่ และเจดีย์ท่ีแกะสลักจากหินสูง 7 ช้ัน
นอกจากนี้ยังมีความส าคัญในการจัดพิธีการส าคัญ แห่โคมไฟรูปดอกบัว ในวันก่อนวันประสูติของ
พระพุทธเจ้า โดยขบวนแห่นี้จะเริ่มต้นต้ังแต่สนามกีฬาทงแดมุน เคล่ือนขบวนไปตามถนนชงโนและมา
ส้ินสุดท่ีวัดแห่งนี้ 

ถึงเวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อก ซึ่งเป็นพระราชวังหลวงวังท่ีสองท่ีสร้างต่อ
จากพระราชวังเคียงบ็อกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังท่ีมีความส าคัญอย่างมากต่อกษัตริย์หลายๆ 
พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ท่ีมีสภาพดีและสมบูรณ์ท่ีสุดใน 5 พระราชวังหลวงท้ังหมดท่ียังคงเก็บรักษา
ไว้ และท่ีนี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997 อีกด้วย 

น าท่านสู่ Seoullo 7017 สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์คแห่งใหม่กรุงโซล ถือเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีเท่ียว
ใหม่ของเกาหลีใต้ ท่ีเกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ รื้อสะพานบางจุด แล้วปรับให้เป็นถนนลอยฟ้า 
แถว  บริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ให้กลายเป็นสถานท่ีพักผ่อนส าหรับประชาชน และ
นักท่องเท่ียวซึ่งสะพานนี้จะเป็นพื้นท่ีสีเขียว (Seoul’s Botanical Skyline Park) ท่ีเต็มไปด้วยต้นไม้
และดอกไม้กว่า 200 สายพันธุ์ ทุกคนสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจ ท่ีมาของช่ือ Seoullo 7017 ก็คือ 
Seoul (โซล) ก็คือช่ือเมืองอยู่แล้ว  lo (โล) หมายถึงการเดิน เลข 70 หมายถึงปีท่ีเริ่มก่อสร้างสะพาน
แห่งนี้ ก็คือปี 1970 เลข 17 หมายถึงปีท่ีแล้วเสร็จ ก็คือ 2017โดยเส้นทางท่ีเปิดนั้นจะเช่ือม 17 เส้นทาง
รอบกรุงโซล ต้ังแต่สถานี Hoehyeon ตรงตลาดดงแดมุน ไปยังภูเขานัมซาน และ Seoul Station 
Square ท่ีสถานีรถไฟโซล และบางเส้นทางจะมีความสูงจากพื้นถึง 17 เมตร ท าให้เห็นวิวของหอคอย 
N Seoul Tower และวิวรอบๆ ได้อย่างสวยงาม **หรือน าท่านชมความงามของดอกซากุระท่ีบาน
สะพรั่ง ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในเทศกาลดอกซากุระเกาหลี ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูป และสัมผัสสีสันแห่ง
ดอกพ็อตโกต (เฉพาะเทศกาลเท่านั้น : ถนนยออิโด ณ กรุงโซล และสถานท่ีอื่นๆ ได้แก่ สวนสนุก 
เอเวอร์แลนด์ ป้อมมรดกโลกซูวอน นัมซานทาวเวอร์ อุทยานแห่งชาติศซอรัคซาน)**   

พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงท่ี ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ได้ช่ือว่าเป็นแหล่งรวมแฟช่ัน
แบรนด์เกาหลีช้ันน า ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปป้ิงกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหา
ซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายท้ังเส้ือผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องส าอางซึ่งเป็นท่ีรู้จักอย่างดีของคนไทย 
อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยังมีเส้ือผ้า 
เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของท่ีระลึกท่ีมีรูปดาราคนโปรดของ
ท่านอยู่ในสินค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื้อกัน  

นอกจากนี้ท่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STORE ท่ีเต็มไปด้วยสินค้า LINE OFFICIAL  
ท่ีจ าหน่ายสินค้าของท่ีระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบราวน์แซลล่ี เจมส์ หรือโคนี่  
ซึ่งแต่ละตัวจะมีสินค้าท่ีระลึกให้เลือกซื้อเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เส้ือผ้า 
กระเป๋า เครื่องเขียน ฯลฯ ซึ่งภายในร้านยังมีมุมน่ารักๆ ให้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกด้วย แต่ท่ีเป็นไฮไลท์
เด่นของร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตัวยักษ์ใหญ่ท่ีต้ังอยู่หน้าร้าน ท่ีใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็นท่ี
ระลึกแม้แต่คนเกาหลีเอง 

จากนั้นน าท่านช็อปป้ิงต่อท่ี ศูนย์การค้าแฟชั่นแหง่เกาหลี ทงแดมุน ให้ท่านได้เลือกซื้อ เส้ือผ้าเครื่อง
แต่งกาย เครื่องหนังรองเท้า นอกจากนี้ยังมีร้านเครื่องส าอางต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้
ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ยังมีเวทีการแสดง ร้องเต้นเปิดหมวกให้ผู้ท่ีอยากแสดงความสามารถ  
มาแสดงให้ชมกันอีกด้วย และฝ่ังตรงข้ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้ามไปชม ตึก DDP หรือ 



 

DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานท่ีส าหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไป
ถึงนิทรรศการต่างๆนอกจากนี้ท่านยังสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN 

เย็น รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย โอซัมพุลโกกิ (OSAM BULGOGI) ส่วนผสมจะมี
เนื้อสัตว์ วิธีการท าคือ หั่นเนื้อสัตว์เป็นช้ินบางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆ ก่อนน าไปต้มน้ าขลุกขลิก  

 
หลังจากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

DAY 5  N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – DUTY FREE - ศูนย์โสม – SUPERMARKET 

   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เช้านี้น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาว
เกาหลีเช่ือว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้จะท าให้มีโชคลาภและส่ิงดีๆเกิดขึ้นในชีวิต 

หลังจากนั้นน าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิวต้ีฟรี (DUTY FREE) ท่ีนี่มีสินค้าช้ันน าให้ท่านได้
เลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ท้ัง น้ าหอม เส้ือผ้า เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ 
ในบริเวณดิวตี้ฟรีท่านสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน 
อายุกว่า 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแต่ในช่วง ค.ศ.
1957- ค.ศ.1977 ได้มีการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด จนกระท่ังปี ค.ศ.2002 นายลี มยองปาร์ค 
ผู้ได้รับต าแหน่งเป็นผู้ว่าการกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอน เพื่อฟื้นฟธูรรมชาติสอง
ฝ่ังคลอง จนปัจจุบันคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญมากอีกแห่งนึงใน กรุงโซล 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนไูก่
ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี คลุกด้วยน้ าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่อง
เคียงเกาหลี 

พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ท่ี ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้
เป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน์นานัปการ 
เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลัง 
โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ 

จากนั้นได้เวลาน าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ 
ช้อปป้ิงท่ี SUPERMARKET เพื่อซื้อของฝากคนทางบ้าน ท่ีร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด
รวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของท่ีระลึก  

ได้เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

สายการบิน รหัสเทีย่วบิน เวลาเดนิทางจากประเทศไทย เวลาเดนิทางถึงประเทศเกาหลใีต ้

 

OZ741 18.30 น. 22.05 น. 

 

OZ743 20.20 น. 00.20 น. 

 KE659 19.45น. 23.50 น. 

 

  



 

 

GRAND BLOSSOM SOUL 
อัตราค่าบริการ 

เดือน มีนาคม 2019 

พีเรยีดเดนิทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเดก็ไมเ่สริมเตยีง 

16 – 20 มีนาคม 

 

19,900.- 19,900.- 
17 – 21 มีนาคม 19,900.- 19,900.- 
18 – 22 มีนาคม 19,900.- 19,900.- 
19 – 23 มีนาคม 19,900.- 19,900.- 
20 – 24 มีนาคม 20,900.- 20,900.- 
21 – 25 มีนาคม 20,900.- 20,900.- 
22 – 26 มีนาคม 20,900.- 20,900.- 
23 – 27 มีนาคม 19,900.- 19,900.- 
24 – 28 มีนาคม 19,900.- 19,900.- 
25 – 29 มีนาคม 19,900.- 19,900.- 
26 – 30 มีนาคม 19,900.- 19,900.- 
27 – 31 มีนาคม 20,900.- 20,900.- 
28 – 01 เมษายน 20,900.- 20,900.- 
29 – 02 เมษายน 20,900.- 20,900.- 
30 – 03 เมษายน 20,900.- 20,900.- 
31 – 04 เมษายน 20,900.- 20,900.- 

 

เดือน เมษายน 2019 

พีเรยีดเดนิทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเดก็ไมเ่สริมเตยีง 

01 – 05 เมษายน 

 

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



 

17 – 21 เมษายน 21,900.- 21,900.- 
18 – 22 เมษายน 21,900.- 21,900.- 
19 – 23 เมษายน 21,900.- 21,900.- 
20 – 24 เมษายน 20,900.- 20,900.- 
21 – 25 เมษายน 20,900.- 20,900.- 
22 – 26 เมษายน 20,900.- 20,900.- 
23 – 27 เมษายน 20,900.- 20,900.- 
24 – 28 เมษายน 21,900.- 21,900.- 
25 – 29 เมษายน 21,900.- 21,900.- 
26 – 30 เมษายน 21,900.- 21,900.- 
27 – 01 พฤษภาคม 21,900.- 21,900.- 
28 – 02 พฤษภาคม 20,900.- 20,900.- 
29 – 03 พฤษภาคม 20,900.- 20,900.- 
30 – 04 พฤษภาคม 20,900.- 20,900.- 

 

เดือน พฤษภาคม 2019 

พีเรยีดเดนิทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเดก็ไมเ่สริมเตยีง 

01 – 05 พฤษภาคม 

 
 
 
 
 
 
 

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



 

26 – 30 พฤษภาคม 19,900.- 19,900.- 
27 – 31 พฤษภาคม 19,900.- 19,900.- 
28 – 01 มิถุนายน 20,900.- 20,900.- 
29 – 02 มิถุนายน 21,900.- 21,900.- 
30 – 03 มิถุนายน 21,900.- 21,900.- 
31 – 04 มิถุนายน 21,900.- 21,900.- 

 
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการ 
+ หากท่านต้องการห้องส าหรับพักเด่ียว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ่ 
+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ต๋ัว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน 
 

 
หมายเหตุ :  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินท้ังไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินท้ังไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าท้ังนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  
โปรแกรมเปล่ียนแปลงได้, ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข้อมูลให้มั่นใจก่อนท าการโอนเงินจองทุกครั้ง 
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง* 
 
เจ้าหน้าท่ีจะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านั้น!!! และหากมีการเปล่ียนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ  
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ี 

***ลูกค้ามีความจ าเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์ 
อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชส าอาง, ศูนย์น้ ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการเข้าร้านดังกล่าว  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 USD*** 
***กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก 

หรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ินและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการ 
ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 

 

กรุณาช าระมัดจ าหลังจากวันจองภายใน 3 วัน 

และช าระส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน 

********มัดจ าขั้นต่ า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป****** 

 

#อัตราทัวร์รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการช้ันทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ   
 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ        
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ        
 ค่าท่ีพักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ        
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี         



 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.      
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครื่องเล่นไม่จ ากัด 
 ปล๊ักไฟ ADAPTER  

#อัตราทัวร์ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่องด่ืมท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการส่ังเพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดท้ังทริป  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%      
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 3.ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 4.

ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่า
ให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)  

 ค่าลิฟท์ท่ี N SEOUL TOWER 

#หมายเหตุ 

 จ านวนผู้เดินทาง ขั้นต่ า ผู้ใหญ่  20 ท่าน ขึ้นไป 
 เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินท้ังไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณาใน

การตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ท้ังไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทาง
ไม่ถูกต้อง การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ**การพิจารณา
เป็นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถท าการเล่ือนวันหรือคืนเงินได้  

 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้า
ประเทศ เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณีอื่นๆการพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์และ
วิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัท ท้ังนี้กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ใดๆ ท้ังส้ิน  

 หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันท่ีเดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 
และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ ไม่
ช ารุด หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล  

 หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมัดจ าภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการช าระเงินพร้อมหน้า
พาสปอร์ตของผู้เดินทาง และช าระเงินท้ังหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ  เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 



 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
เวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆท่ีอาจเกิดขึ้นได้ ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็นส าคัญ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น  

 ในกรณีท่ีลูกค้าต้ังครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันท่ี
เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า 

 กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้ 
 กรณีท่ีท่านซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

การยกเลิก : 

- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี 

- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุป๊ดูงาน เมื่อช าระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆท้ังส้ิน 
 
ช่วงเทศกาล : ไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนช่ือผู้เดินทางได้ 

กรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  

รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมด 
  
พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 

ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ใน
กรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียวอันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่า
ทัวร์ใดๆ ท้ังส้ิน  

 


