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KOREA BLOSSOM SOUL 
โรงแรม/ที่พัก ซวูอน1 คืน และ โซล 2 คืน สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 
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ชมดอกไม้ผลิดอกออกบาน ณ สวนสวย JADE GARDEN I  สมัผสัความงามทางธรรมชาตบิน เกาะนามิ I สนกุกบั
การป่ัน RAIL BIKEชมวิวสองข้างทาง  I สกัการะขอพรจากสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ ณ วาวจูองซา I สนกุกบัเคร่ืองเลน่มากมาย
ท่ี EVERLAND I ชิมผลไม้ปลอดสารพิษตามฤดกูาล ท่ีสวนผลไม้ I  ท้าทายความกล้า กบัสะพานกระจกใส 
SOYANGGANG SKY WALK  I  “Seoullo 7017” สะพานลอยฟ้าแลนด์มาร์คแหง่ใหมก่รุงโซล 

#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเท่ียวเกาหล ี5 วนั 3 คืน 
วนั โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม/ท่ีพกั 
1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  I ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - 

2 
ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน I  เกาะนามิ  I ป่ัน RAIL BIKEI 
สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK I JADE GARDEN 

SUWONหรือ
เทียบเทา่ 
โรงแรม
มาตรฐาน 

3 
วดัวาวจูองซา  I  ท าข้าวหอ่สาหร่าย + ชดุฮนับก  I  TRICK ART MUSEUM  I  
สวนสนกุ EVERLAND (รวมบตัรเข้าและเคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดั) I  สวนผลไม้ปลอดสารพิษ
ตามฤดกูาล  I  Seoullo 7017 

BENIKEA 
SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเทา่ 
โรงแรม
มาตรฐาน 

4 

ศนูย์น า้มนัสนแดง I  ศนูย์พลอยอเมทิส  I  ศนูย์เวชส าอาง Iศนูย์สมนุไพร  I  พระราชวงั
ชางดอ็ก  I  ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหลีเมียงดง I LINE FRIENDS STORE I ศนูย์การค้า
แฟชัน่แหง่เกาหลีทงแดมนุ I DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) I ชม
บรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN I นัง่รถชมบรรยากาศของแมน่ า้ฮนั 

BENIKEA 
SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเทา่ 
โรงแรม
มาตรฐาน 

5 
NSEOUL TOWER (ไมร่วมลิฟท์) I DUTY FREE I  คลองชองเกซอน  I  
ศนูย์โสม  I  SUPERMARKET 

- 
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KOREA BLOSSOM SOUL 
#โปรแกรมท่องเท่ียวเกาหล ี5 วนั 3 คืน 

 
ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ  I ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน 

 
คณะเดนิทางพร้อมกนัท่ีจดุหมาย สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4           
ณ เคาน์เตอร์สายการบนิ EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้าท่ีจาก
บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสมัภาระของทา่น  
(**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าท่ีในวนัเดนิทาง) หลงัจากเช็คอิน และโหลด
สมัภาระเรียบร้อยแล้ว น าทา่นออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลีใต้ 
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 ออกเดนิทางจาก ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ สู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิินชอน 

สายการบิน&รหสัเท่ียวบิน เวลาเดินทางจากประเทศไทย เวลาเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ 

EASTARJET   : ZE512 22.20 น. 06.00 น. 
EASTARJET   : ZE514 01.55 น. 09.30 น. 
JEJUAIR        :7C2204 00.55 น. 08.15 น. 
JINAIR          : LJ002 01.00น. 08.00 น. 
T’WAY         :  TW102 01.20 น. 08.35 น. 
 

ข้อแนะน าเพ่ือความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึน้เคร่ืองบนิ ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุชนิด 
ต้องบรรจใุนภาชนะท่ีมีขนาดความจไุมเ่กิน 100 มิลลิลิตร ส าหรับภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุ
ของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็ไมส่ามารถน าตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิได้ ภาชนะทัง้หมดต้องใสร่วมกนัไว้ใน
ถงุพลาสตกิใส ซึง่เปิด - ปิด ผนกึได้ และมีความจรุวมกนัไมเ่กิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวท่ีได้รับการ
ยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารส าหรับเดก็ทารกในปริมาณท่ีเหมาะสม รวมถึงยาท่ีมีเอกสารก ากบัชดัเจน  
ของเหลว เจล และสเปรย์ ท่ีซือ้จากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ท่ีทา่อากาศยานต้องบรรจใุน
ถงุพลาสตกิใสปิดผนึกปากถงุไมมี่ร่องรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงวา่ได้ซือ้ ณ วนัท่ีเดนิทาง เพ่ือ
น าไปแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ี ณ จดุตรวจค้น อยา่งไรก็ตามแตล่ะประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึน้เคร่ืองแตกตา่ง
กนั การน าผลิตภณัฑ์ของสดท่ีท าจากสตัว์ไมว่า่เนือ้หม ู เนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไมอ่นญุาตให้น าเข้าประเทศเพ่ือ
ปอ้งกนัโรคตา่งๆเพราะหากศลุกากรตรวจพบจะต้องเสียคา่ปรับ 
 
 
 

 

   ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน I เกาะนามิ I  ป่ัน RAIL BIKE  I 
   สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALKI  JADE GARDEN 

 
#เกาะนามิ 

เช้า เดนิทางถึงสนามบนินานาชาตอิินชอนประเทศเกาหลีใต้(กรุณาปรับเวลาของทา่นให้เร็วขึน้2 
ชัว่โมงเพ่ือให้ตรงกบัเวลาท้องถ่ินของประเทศเกาหลี) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากรแล้ว น าท่านเดินทางสู ่ ทา่เรือเฟอร์ร่ี เพ่ือข้ามฟากไปยงั เกาะนามิ ตัง้อยูก่ลางทะเลสาบ
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ซองเพียง ช่ือ “นามิ” ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นเกียรตแิก่นายพลนามิ เกาะนามินัน้เรียกตวัเองว่า NAMINARA 
REPUBLIC และเรียก 

 

 
 
ตัว๋เรือข้ามฟากและตัว๋เข้าชมเกาะวา่วีซา่ ท าให้รู้สกึเสมือนข้ามมาเท่ียวรัฐๆ หนึง่ท่ีเป็นเอกเทศ
ออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน เตม็ไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลดั ต้นแปะก๊วย ต้น
ซากรุะต้นเมเปิล้ และต้นไม้ดอกไม้อ่ืนๆท่ีพลดักนัออกดอกเปล่ียนสีให้ชมกนัทกุฤดกูาล เป็นสถานท่ี
โรแมนติก ส าหรับคูรั่กหนุม่สาว และท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของครอบครัว  
 

 
 
ท่ีน่ีเคยเป็นหนึง่ในสถานท่ีถ่ายท าละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลม
หนาว และภาพยนต์ไทยเร่ือง กวนมนึโฮ ใครท่ีอยากแชะรูปคูก่บัเบยองจนุ และทิวสนท่ีเรียงตวั
สวยงามทอดยาวไปจนสดุลกูหลูกูตา ต้องไมพ่ลาดท่ีจะมาเยือนท่ีน่ีสกัครัง้ อิสระให้ทา่นถ่ายรูปได้
ตามอธัยาศยั ได้เวลาสมควรนัง่เรือกลบัมายงัฝ่ัง.. 

 
#ดักคาลบี ้(DAKGALBI) 

 เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยเมน ู ดกัคาลบี ้ (DAKGALBI) ไก่ผดัเผ็ด
บาร์บีควิเกาหลี อาหารยอดนิยม อีกชนิดหนึง่ ของคนเกาหลี โดยวิธีการน าเนือ้ไก่ท่ีหัน่เป็นชิน้ๆ 
และผกัตา่งๆ มาผดัรวมกนักบัซอสบาร์บีควิในกระทะเหล็กแบนขนาดใหญ่ 
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#RAIL BIKE 
  บา่ย หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จ น าทา่นพบกบัความสนกุในการ ป่ันจกัรยานบนรางรถไฟ

หรือ RAIL BIKE ซึง่เป็นกิจกรรมใหมล่า่สดุท่ีชาวเกาหลีก าลงันิยมมากในปัจจบุนัตลอดเส้นทาง  
7 กิโลเมตรท่านจะอิ่มเอมกบัธรรมชาตท่ีิสวยงามได้ชมบรรยากาศของแมน่ า้ และดอกไม้ท่ีบาน
สวยงามอยูข้่างทาง โดยรถ 1 คนัป่ันได้ 4 ท่าน (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)  
 

 
 
#สะพานกระจกSOYANGGANG SKYWALK 
จากนัน้พาทกุทา่น ชมสะพานกระจกแก้ว ให้ทกุทา่นได้เพลิดเพลินกบับรรยากาศ พร้อมถ่ายรูป
สวยๆ กบั สะพานกระจก Soyanggang Skywalk เป็น Skywalk ท่ียาวท่ีสดุของเกาหลี ท่ีให้
ความรู้สกึเหมือนคณุก าลงัเดินอยู่บนน า้ 
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#JADE GARDEN 
จากนัน้พาทา่นสมัผสั Jade Garden คือ สวนรุกขชาติ ท่ีรวมพนัธุ์ไม้และดอกไม้นานาชนิดท่ีคณุ
สขุสนัต์กบัความงดงามของต้นไม้นานาชนิด ส าหรับทา่นท่ีรักดอกไม้ ท่ีน่ีท่านจะได้สมัผสั
บรรยากาศกบัเสียงนกและเสียงใบไม้พริว้ไหว คณุจะรักท่ีน่ี 

 
#พุลโกกิ (BULGOGI) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย พลุโกกิ (BULGOGI) สว่นผสมจะมีเนือ้ววั 
หรือเนือ้หม ูวิธีการท าคือหัน่เนือ้หรือหมเูป็นชิน้บางๆ แล้วหมกักบัเคร่ืองปรุงตา่งๆ ก่อนน าไปต้มน า้
ขลกุขลิก สามารถทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม 

 
หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั SUWON : SUWON JM 
หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 
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วัดวาวูจองซา I ข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก I TRICK ART MUSEUM  I  
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเคร่ืองเล่นไม่จ ากัด)  I   
สวนผลไม้ปลอดสารพษิตามฤดูกาล  I  Seoullo 7017 

 
   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

 
 

#วัดวาวูจองซา 
ชว่งเช้าน าทา่นเดนิทางสู่ วดัวาวจูองซา ตัง้อยู่ในเมืองซูวอน พาทา่นชมความงามของพระเศียร
พระพทุธรูปขนาดมหมึา ซึ่งประดษิฐานอยู่ด้านหลงัสระน า้ขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมี
พระพทุธรูปองค์เล็กๆวางเรียงรายอยู่โดยรอบ และเม่ือทา่นเดนิขึน้สูเ่นินเขาจะพบอโุบสถ ซึง่
ภายในเป็นท่ีประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ท่ีแกะสลกัมาจากไม้ซึง่น ามาจาก อินเดีย นอกจากนี ้
ท่ีวดัแหง่นีย้งัเป็นท่ีเก็บรักษาระฆงัท่ีใช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ.1988 อีกด้วย 

 
#บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 

เท่ียง รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  บริการทา่นด้วย เมน ูบาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 
อาหารปิง้ยา่งสไตล์เกาหลี รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงของเกาหลี ผกัสด กิมจิ ซุป สลดัผกัสดๆ 
พร้อม ไอศกรีมทานได้ไมอ่ัน้ 
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#กิมบับ 

บา่ย น าทา่นร่วมเรียนรู้วฒันธรรมกบัการเรียนท าข้าวห่อสาหร่าย กิมบบั  อาหารประจ าชาตเิกาหลี ซึง่
เป็นสว่นหนึง่ในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนหูนึง่ 

 
#ชุดฮันบก 
จากนัน้เชิญทา่นร่วมเป็นส่วนหนึง่ของชาวเกาหลีโดยการแตง่กายชดุประจ าชาติตา่งๆ ชดุฮนับก
พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ เพ่ือไปอวดคนทางบ้าน  
 

 
 
#TRICK ART MUSEUM 
ตอ่ด้วยชม TRICK ART MUSEUM พิพิธภณัฑ์ศลิปะแรกในประเทศเกาหลีท่ีจดัแสดงศลิปะภาพ
ลวงตา นิทรรศการบนผนงัแบบสามมิติ 
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#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
จากนัน้ให้เวลาทกุท่านเตม็อ่ิมกบัสวนสนกุท่ีดีท่ีสดุของเกาหลี สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ ด้วยบตัร 
SPECIAL PASS TICKET ท่ีสามารถเลน่เคร่ืองเลน่ตา่งๆ ได้ทกุชนิดและไมจ่ ากดัรอบ สวนสนกุท่ีน่ี
ถกูขนานนามวา่ “ดสินีย์แลนด์เกาหลี” มีช่ือเสียงมากท่ีสดุของประเทศ ให้ท่านสนกุกบัเคร่ืองเลน่
หลากหลายชนิด อาทิเชน่ ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมิต ิ บ้านผีสงิ
หมนุ ทา่นไหนท่ีไมช่อบการเลน่เคร่ืองเลน่ สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคูแ่รกของโลกได้ท่ีน่ี  
และชมความนา่รักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนได้เดนิชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไม้ซึง่
ผลดัเปล่ียนหมนุเวียนตามฤดกูาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถนุายน : สวน
ดอกกหุลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวนัหรือดอกกหุลาบ/ สิงหาคม-กนัยายน : สวนดอกลิล
ล่ี/ ตลุาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)  
 
#สวนผลไม้ปลอดสารพษิตามฤดูกาล 
เดนิทางสูส่วนผลไม้ตามฤดกูาล ของเกาหลี (แอปเปิล้, สาล่ี, พลบั, สตรอวเบอร์รี) ท่านจะได้ลิม้รส
ผลไม้หวานกรอบ อร่อย ลกูโตๆ สดจากไร่เลยท่ีเดียวท่านจะได้เห็นวิธีการปลกูของชาวสวนเกาหลี
ท่ีมีวิธีการปลกูแบบปลอดสารพิษให้เวลาทา่นได้อิสระถ่ายรูปกบัไร่ผลไม้แสนอร่อย และ ลิม้รส
ผลไม้แสนอร่อย ให้ทา่นได้เลือกซือ้กลบัเป็นของฝากได้ด้วยนะคะ 
 

 
 
#Seoullo 7017 
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พาทา่นสู ่Seoullo 7017 สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์คแห่งใหมก่รุงโซล ถือเป็นอีกหนึง่สถานท่ีเท่ียว
ใหมข่องเกาหลีใต้ ท่ีเกิดจากการปรับปรุงทศันียภาพ รือ้สะพานบางจดุ แล้วปรับให้เป็นถนนลอย
ฟ้า แถว  บริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ให้กลายเป็นสถานท่ีพกัผ่อนส าหรับประชาชน 
และนกัทอ่งเท่ียวซึง่สะพานนีจ้ะเป็นพืน้ท่ีสีเขียว (Seoul’s Botanical Skyline Park) ท่ีเตม็ไปด้วย
ต้นไม้และดอกไม้กวา่ 200 สายพนัธุ์ ทกุคนสามารถมาพกัผอ่นหย่อนใจ ท่ีมาของช่ือ Seoullo 
7017 ก็คือ Seoul (โซล) ก็คือช่ือเมืองอยูแ่ล้ว  lo (โล) หมายถึงการเดนิ เลข 70 หมายถึงปีท่ีเร่ิม
ก่อสร้างสะพานแหง่นี ้ก็คือปี 1970 เลข 17 หมายถึงปีท่ีแล้วเสร็จ ก็คือ 2017โดยเส้นทางท่ีเปิดนัน้
จะเช่ือม 17 เส้นทางรอบกรุงโซล ตัง้แตส่ถานี Hoehyeon ตรงตลาดดงแดมนุ ไปยงัภเูขานมัซาน 
และ Seoul Station Square ท่ีสถานีรถไฟโซล และบางเส้นทางจะมีความสงูจากพืน้ถึง 17 เมตร 
ท าให้เห็นวิวของหอคอย N Seoul Tower และวิวรอบๆได้อยา่งสวยงาม 

 
 
  #ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 

เย็น รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย ชาบชูาบ ู(SHABU SHABU) สกีุส้ไตล์เกาหลี 
ประกอบไปด้วยผกัสดหลากหลายชนิด ต้มในน า้ซุปปรุงรสกลมกลอ่ม ทานพร้อมเคร่ืองเคียง และ
ข้าวสวย เกาหลีท่ีรสชาติถกูปากคนไทย   

 
หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL  
หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 
 
 
 
 

ศูนย์น า้มันสนแดง  I  ศูนย์พลอยอเมทสิ  I  ศูนย์เวชส าอาง  I   
ศูนย์สมุนไพร  I  พระราชวังชางดอ็ก  Iเมียงดง  I   
LINE FRIENDS STORE  I  ทงแดมุน  I DONGDAEMUN DESIGN 
PLAZA (DDP) I  ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN  I   
น่ังรถชมบรรยากาศของแม่น า้ฮัน 
 

    เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 #ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง 

เช้านีพ้าทา่นเดินทางสู ่ ศนูย์น า้มนัสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีท่ีมี
สรรพคณุ ชว่ยชะล้างไขมนัในเส้นเลือด เพ่ือปอ้งกนัการอดุตนัของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้
ทา่นได้เห็นภาพอยา่งชดัเจนยิ่งขึน้ 
 
#ศูนย์พลอยอเมทิส 
ตอ่ด้วย ศนูย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีมว่งท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีซึง่ชาวเกาหลีเช่ือว่าถ้า
ได้มีพลอยชนิดนีต้ิดตวัไว้จะท าให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้ในชีวิต 
 

 
 
#ศูนย์เวชส าอาง 
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สดุท้ายก่อนรับประทานอาหารกลางวนัพาทกุทา่นสู่ ศนูย์เวชส าอาง ให้ทา่นได้เลือกซือ้
เคร่ืองส าอางคณุภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิเชน่ครีมน า้แตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ 
 
#ซัมเกทัง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย ซมัเกทงั หรือเมนไูก่ตุน๋โสม 
(SAMGYETANG) อาหารวงัในสมยัก่อน ปัจจบุนัเป็นอาหารเล่ืองช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตวั
ไก่จะมีข้าว รากโสม พทุราแดงและเคล็ดลบัในการตุน๋เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกวา่ กกัตกีุ เส้น
ขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด า และเกลือ เสริฟ์ทา่นละ 1 ตวั ในหม้อดนิร้อน 
 
#ศูนย์สมุนไพร 

     บา่ย จากนัน้น าทา่นเข้าชม ศนูย์สมนุไพร หรือ ฮ๊อกเกตนาม ู ใหมล่า่สดุของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิ
เรียบร้อยแล้ว เป็นสมนุไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกวา่ ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ว ดีส าหรับ
บคุคลท่ีนิยมด่ืมชา กาแฟ น า้อดัลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกตจะชว่ยในการล้างสารพิษท่ีตกค้างหรือ
ไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั ไต ชว่ยให้ตบัหรือไตของทา่นแข็งแรงขึน้ และยงัสง่ผลดีตอ่
สขุภาพร่างกายของทา่นเองอีกด้วย 

 

 
 
#พระราชวังชางดอ็ก 
ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู ่ พระราชวงัชางด็อก ซึง่เป็นพระราชวงัหลวงวงัท่ีสองท่ีสร้างตอ่
จากพระราชวงัเคียงบอ็กกงุ ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวงัท่ีมีความส าคญัอยา่งมากตอ่กษัตริย์
หลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ท่ีมีสภาพดีและสมบรูณ์ท่ีสดุใน 5 พระราชวงัหลวงทัง้หมดท่ี
ยงัคงเก็บรักษาไว้ และท่ีน่ียงัได้รับการขึน้ทะเบียนจาก UNESCO วา่เป็น มรดกโลกทางวฒันธรรม 
ในปี 1997อีกด้วย 
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#เมียงดง 
พาทา่นเพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ท่ี ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหลี เมียงดง ได้ช่ือวา่เป็นแหลง่รวม
แฟชัน่แบรนด์เกาหลีชัน้น า ซึง่ในแตล่ะวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมาเดนิช้อปปิง้กนัอยา่งล้นหลาม ทา่น
สามารถหาซือ้สินค้าได้อยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซึง่เป็นท่ีรู้จกั
อยา่งดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP เป็นต้น ยงัมี เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนงัและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของท่ี
ระลกึท่ีมีรูปดาราคนโปรดของทา่นอยูใ่นสินค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซือ้กนั  
 

 
 
#LINE FRIENDS STORE 
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นอกจากนีท้า่นสามารถพบกบัร้าน LINE FRIENDS STORE ท่ีเตม็ไปด้วยสินค้า LINE OFFICIAL 
ท่ีจ าหนา่ยสินค้าของท่ีระลกึเก่ียวกบัตวัการ์ตนู LINE ไมว่า่จะเป็น หมีบราวน์ แซลล่ี เจมส์ หรือโคน่ี 
ซึง่แตล่ะตวัจะมีสินค้าท่ีระลึกให้เลือกซือ้เยอะแยะไปหมด เชน่ สมดุโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศพัท์ 
เสือ้ผ้า กระเป๋า เคร่ืองเขียน ฯลฯ ซึง่ภายในร้านยงัมีมมุนา่รักๆ ให้ถ่ายรูปกนัอยา่งจใุจอีกด้วย แตท่ี่
เป็นไฮไลท์เดน่ของร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตวัยกัษ์ใหญ่ท่ีตัง้อยูห่น้าร้าน ท่ีใครไปใครมาก็ต้อง
ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกแม้แตค่นเกาหลีเอง 
 

 
 
#ทงแดมุน 
จากนัน้น าทา่นช็อปปิง้ตอ่ท่ี ศนูย์การค้าแฟชัน่แหง่เกาหลี ทงแดมนุ ให้ทา่นได้เลือกซือ้ เสือ้ผ้า
เคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองหนงัรองเท้า นอกจากนีย้งัมีร้านเคร่ืองส าอางตา่งๆ เรียงรายตามตกึริมสอง
ข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนีย้งัมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิดหมวกให้ผู้ ท่ีอยากแสดง
ความสามารถ มาแสดงให้ชมกนัอีกด้วย และฝ่ังตรงข้ามของ ทงแดมนุ ทา่นสามารถเดนิข้ามไปชม 
ตกึ DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานท่ีส าหรับจดัแสดงงานศลิปะ อีเวนท์ 
การประชมุ รวมไปถึงนิทรรศการตา่งๆนอกจากนีท้า่นยงัสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED 
ROSE GARDEN 
 
#โอซัมพุลโกกิ (OSAM BULGOGI) 

เย็น รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารบริการทา่นด้วย โอซมัพลุโกกิ (OSAM BULGOGI) สว่นผสม
จะมีเนือ้หม ู วิธีการท าคือ หัน่เนือ้หรือหมเูป็นชิน้บางๆ แล้วหมกักบัเคร่ืองปรุงตา่งๆ ก่อนน าไปต้ม
น า้ขลกุขลิก สามารถทานได้สองแบบคือแบบยา่ง และต้ม 

 
หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL  
หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 
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N SEOUL TOWER I DUTY FREE I คลองชองเกซอน  I   
ศูนย์โสม  I SUPERMARKET 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

 
 

#N SEOUL TOWER 

เช้านีน้ าทา่นสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึง่อยู่บนเขานมัซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอย 
ท่ีสงูท่ีสดุในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งท่ีน่าสนใจตา่งๆ เช่น ศาลาแปดเหล่ียมปาลกัก๊จอง, สวนสตัว์
เล็กๆ สวนพฤกษชาติ, อาคารอนสุรณ์ผู้ รักชาตอินั ชงุ กนุ อิสระให้ทกุทา่นได้เดนิเลน่และถ่ายรูปคู่
หอคอยตามอธัยาศยัหรือคล้องกญุแจคูรั่ก (ไมร่วมคา่ขึน้ลิฟท์) 
 

 
 

#ดวิตีฟ้รี (DUTY FREE) 
หลงัจากนัน้น าทา่นช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษีท่ี ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE) ท่ีน่ีมีสินค้าชัน้น าให้ทา่นได้
เลือกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนิด ทัง้ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั 
ฯลฯ  
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#คลองชองเกชอน 
ในบริเวณดวิตีฟ้รีทา่นสามารถเดนิไปชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศ์ 
โชซอน อายกุวา่ 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผา่นยา่นใจกลางกรุงโซลแต่
ในชว่ง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้มีการพฒันาประเทศอยา่งก้าวกระโดด จนกระทัง่ปี ค.ศ.2002 
นายลี มยองปาร์ค ผู้ ได้รับต าแหนง่เป็นผู้วา่การกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟืน้ฟคูลองชองเกชอน 
เพ่ือฟืน้ฟธูรรมชาตสิองฝ่ังคลอง จนปัจจบุนัคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั
มากอีกแหง่นงึใน กรุงโซล 

 
#จิมดัก (JIMDAK) 

 เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วย เมนจูิมดกั (JIMDAK) เป็นเมนไูก่
ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี คลกุด้วยน า้ซุป รสชาติกลมกลอ่ม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อม
เคร่ืองเคียงเกาหลี 
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#ศูนย์โสม 
     บา่ย พาทา่นรู้จกัและเข้าใจสมนุไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหง่มวลสมนุไพร ท่ี ศนูย์โสม เพราะเกาหลีใต้

เป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคณุภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก และมีคณุประโยชน์
นานปัการ เชน่ ชว่ยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและ
เพิ่มพละก าลงั โดยมีสรรพคณุทางการแพทย์ ชว่ยบ ารุงหวัใจ ปอ้งกนัโรคหวัใจขาดเลือด ฯลฯ 
 

 
 

 
 
#SUPERMARKET 
หลงัจากนัน้ได้เวลาน าท่านสู่ สนามบนิอินชอน เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทาง 
แวะช้อปปิง้ท่ีSUPERMARKET เพ่ือซือ้ของฝากคนทางบ้าน ท่ีร้านแหง่นีมี้ขนมพืน้เมืองเกาหลี
หลากชนิดรวมทัง้กิมจิ ไก่ตุน๋โสมท่ีบรรจอุยูใ่นถงุสญุญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใสข้่าวและของฝากของ
ท่ีระลกึ  
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ได้เวลาน าท่านออกเดนิทางสูส่นามบนิ 
ออกเดนิทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน สู่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 
 

สายการบิน&รหสัเท่ียวบิน เวลาเดินทางจากประเทศเกาหลีใต้ เวลาเดินทางถึงประเทศไทย 

EASTARJET   : ZE511 17.30 น. 21.20 น. 
EASTARJET   : ZE513 21.25 น. 00.25 น. 
JEJUAIR        :  7C2203 20.05 น. 23.59น. 
JINAIR          : LJ001 19.35น. 23.40น. 
T’WAY         :  TW101 20.25น. 00.10น. 
 

KOREA BLOSSOM SOUL 
#อตัราค่าบริการ 

เดือน เมษายน 2018 

พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
01 – 05 เมษายน 

 

16,900.- 16,900.- 
02 – 06 เมษายน 
03 – 07 เมษายน 17,900.- 17,900.- 
04 – 08 เมษายน 

18,900.- 18,900.- 
05 – 09 เมษายน 
06 – 10 เมษายน 17,900.- 17,900.- 
07 – 11 เมษายน 16,900.- 16,900.- 
08 – 12 เมษายน 17,900.- 17,900.- 
09 – 13 เมษายน 18,900.- 18,900.- 
10 – 14 เมษายน 19,900.- 19,900.- 
11 – 15 เมษายน 20,900.- 20,900.- 
12 – 16 เมษายน 21,900.- 21,900.- 
13 – 17 เมษายน 20,900.- 20,900.- 
14 – 18 เมษายน 19,900.- 19,900.- 
15 – 19 เมษายน 18,900.- 18,900.- 
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16 – 20 เมษายน 17,900.- 17,900.- 
17 – 21 เมษายน 

16,900.- 16,900.- 

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

17,900.- 17,900.- 29 – 03 พฤษภาคม 
30 – 04 พฤษภาคม 
 

หมายเหตุ: อตัราคา่บริการ 
+ หากทา่นต้องการห้องส าหรับพกัเด่ียว สามารถจา่ยเพิ่มเตมิอีก 4,900.-ทา่นละ จากราคาผู้ใหญ่ 
+ หากทา่นต้องการเดนิทางแบบไมใ่ช้ตัว๋ (JOIN LAND) คดิราคาทา่นละ 6,900.-บาท/ทา่น 
 

หมายเหตุ :  

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

***ลกูค้ามีความจ าเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทวัร์ 



 

KOREA BLOSSOM SOUL 21 

 

อนัได้แก่ ศนูย์โสม, ศนูย์สมนุไพร, ศนูย์เวชส าอาง, ศนูย์น า้มนัสนแดง, ศนูย์พลอยอเมทิส หากทา่นไมต้่องการเข้าร้านดงักลา่ว  
บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่บริการเพ่ิมทา่นละ 300 USD*** 

 
***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก 

หรือเข้าประเทศที่ระบใุนรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บริการ 
ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 

 
กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 24 ชัว่โมง 

และช าระสว่นท่ีเหลือทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 30 วนั 

********มดัจ าขัน้ต ่า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป****** 

 
#อตัราทวัร์รวม 

 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางที่ระบใุนรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ   
 คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ        
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ        
 คา่ที่พกัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบ ุหรือเทียบเทา่  
 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ        
 คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี         
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ15 หรือ 20 กก.      
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 คา่บตัรเข้าสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ เคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดั 
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 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

 

#อตัราทวัร์ไมร่วม 
 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่โทรศพัท์สว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถงึคา่อาหาร และ

เคร่ืองดื่มที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสัง่เพิ่มกรุณาติดตอ่หวัหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพิม่เองตา่งหาก) 
 คา่ทิปคนขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  ทา่นละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทัง้ทริป  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%      
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจ าตวัคนตา่งด้าว 3.ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 4.

ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้าม)ี 5.สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้าม)ี 6.รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวซีา่ให้
ทา่นโดยจา่ยคา่บริการตา่งหาก (ส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่งด้าวเจ้าของหนงัสอืเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยื่นวีซา่)  

 คา่ลฟิท์ที่ N SEOUL TOWER 
 คา่กระเช้าที่อทุยานแหง่ชาตซิอรัคซาน  

 

#หมายเหต ุ
 

 จ านวนผู้เดินทาง ขัน้ต า่ ผู้ใหญ่  20 ทา่น ขึน้ไป 
 เที่ยวบิน ราคาและรายการทอ่งเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทาง

เป็นส าคญั 
 ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ ไป-กลบั แบบหมูค่ณะ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไมผ่า่นการพิจารณาใน

การตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทัง้ไทยและตา่งประเทศ เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่
ถกูต้อง การกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถกูปฎิเสธในกรณีอื่นๆ**การพิจารณาเป็น
เอกสทิธ์ิและวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเทา่นัน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท ไมส่ามารถท าการเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่ไทย และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้ทา่นเดินทางออกหรือเข้า
ประเทศ เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือในกรณีอ่ืนๆการพิจารณาเป็นเอกสทิธ์ิและ
วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเทา่นัน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 
ทัง้นีก้รณีที่ทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่ทวัร์ใดๆ ทัง้สิน้  

 หนงัสอืเดินทาง (Passport) ของทา่น นบัจากวนัท่ีเดินทางไปและกลบั ต้องมีอายเุหลอืใช้งานมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป และ
ต้องเหลอืหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทบัตราได้ และต้องอยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ์ ไมช่ ารุด 
หรือฉีกขาด  
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 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล  

 หลงัจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และสง่หลกัฐานการช าระเงินพร้อมหน้า
พาสปอร์ตของผู้ เดินทาง และช าระเงินทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหาร
บางมือ้  เพราะคา่ใช้จา่ยทกุอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้กบัตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 

 เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีไ้ด้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวิสยัอื่นๆที่อาจเกิดขึน้ได้ ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น
ส าคญั 

 มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้  

 ในกรณีที่ลกูค้าตัง้ครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์วา่สามารถเดนิทางทอ่งเที่ยวได้ และมีอายไุมเ่กิน 7 วนั นบัจากวนัท่ี
เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบลว่งหน้า 

 กรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน ไมส่ามารถใช้ราคาดงักลา่วในโปรแกรมได้ 
 กรณีที่ทา่นซือ้เฉพาะแพ็คเกจทวัร์ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน จะไมร่วมคา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินทา่นละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 

การยกเลกิ 

- ต้องยกเลิกก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกวา่ 45 วนัเทา่นัน้ คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว  

- หากยกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์ทกุกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน เม่ือช าระแล้วไมส่ามารถคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 

 

ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลิกหรือเปล่ียนช่ือผู้ เดนิทางได 
กรุ๊ปท่ีเดนิทางต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษเชน่ CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด 
 
 
 
 



 

KOREA BLOSSOM SOUL 24 

 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายเุหลือใช้งานมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป 
ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ในกรณีท่ีผู้ เดินทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเท่ียวอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ ซึง่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์ใดๆ ทัง้สิน้  
 


