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SEORAK AUTUMN TRAIN 

นัง่รถไฟสายโรแมนติก ชมความงามของทะเลรมิขา้งทาง 

สมัผสัใบไมเ้ปลี่ยนสีท่ีอทุยานแห่งชาติซอรคัซาน  

พรอ้มสกัการะพระพทุธรปูองคใ์หญ่ ณ วดัชินฮนัซา 

ช็อปของฝากสดุน่ารกัท่ี LINE FRIENDS STORE 

ชมแม่น ้าฮนั เดินเลน่ท่ีอาคาร DDP ทงแดมนุดีไซนพ์ลาซ่า 

พรอ้มสวมบทบาทเป็นหมอคงั ถ่ายรปูค ู่กบัสแตนด้ีกปัตนัยชีูจิน!!! 

 

พกัโรงแรมระดบั 3 ดาวมาตราฐานของประเทศเกาหลีใต ้

ซอรคัซาน 1 คืน และ โซล 2 คืน   

***ในราคาเริม่ตน้ 15,900.- บาท*** 

ตลอดเดือนกนัยายน - พฤศจิกายน 59 

 

 

รายการท่องเท่ียว       จ านวน 5 วนั 3 คืน 
วนัแรก ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

วนัท่ีสอง ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน – เกาะนาม ิ- TEDDY BEAR FARM - อทุยานแห่งชาตซิอรคัซาน  

- วัดชินฮนัซา 

วนัท่ีสาม SEA TRAIN (รถไฟเลียบริมทะเล) - เรียนท ากิมจิ + ชดุฮนับก - สวนสนกุ EVERLAND  

(รวมบตัรเขา้และเคร่ืองเล่นไมจ่ ากดั) - ศนูยเ์วชส าอาง - นัง่รถชมบรรยากาศของแมน่ า้ฮนั 

วนัท่ีสี่ พระราชวังต็อกซกูงุ - ศนูยโ์สม – ศนูยส์มนุไพร - ศนูยร์วมของวัยร ุ่นเกาหลี เมียงดง ** LINE 

FRIENDS STORE - ศนูยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมนุ **จ าลองซีรียส์ดุฮิต DESCENDANT 

OF THE SUN  

- DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP) ชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN  

วนัท่ีหา้ N SEOUL TOWER (ไมร่วมลิฟท)์ - DUTY FREE - ศนูยพ์ลอยอเมทิส - ศนูยน์ า้มนัสนแดง  

- SUPERMARKET 
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วนัแรก    ทา่อากาศยานสุวรรณภมิู - ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

XX.XX น. คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4     ณ เคาน์เตอรส์าย

การบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจา้หน้าท่ีจากบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวย

ความสะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสมัภาระของท่าน  

(**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอรต์ใหแ้ก่เจา้หนา้ทีใ่นวนัเดินทาง) หลงัจากเช็คอินและโหลดสมัภาระ

เรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้

 

   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 

 
ขอ้แนะน า  

เพื่อความสะดวกในการเขา้รบัการตรวจคน้ก่อนขึ้ นเคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรยทุ์กชนิด ตอ้งบรรจุในภาชนะท่ีมีขนาดความจุ

ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส าหรบัภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แมจ้ะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย ์เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถน าติด

ตวัขึ้ นเคร่ืองบินได ้ภาชนะทั้งหมดตอ้งใส่รวมกนัไวใ้นถุงพลาสติกใส ซ่ึงเปิด – ปิด ผนึกได ้และมีความจุรวมกนัไม่เกิน1 ลิตร 

(1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวท่ีไดร้บัการยกเวน้ ไดแ้ก่ นม และอาหารส าหรบัเด็กทารกในปริมาณท่ีเหมาะสม รวมถึงยาท่ีมีเอกสาร

ก ากบัชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ์ท่ีซ้ือจากรา้นคา้ปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ท่ีท่าอากาศยานตอ้งบรรจุใน

ถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าไดซ้ื้อ ณ วันท่ีเดินทาง เพื่อน าไปแสดงต่อ

เจา้หน้าท่ี ณ จุดตรวจคน้ อยา่งไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึ้ นเคร่ืองแตกต่างกนั การน าผลิตภณัฑข์องสดท่ีท า

จากสตัวไ์ม่ว่าเน้ือหม ูเน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาตใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสีย

ค่าปรบั 

 
วนัท่ีสอง            ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน – เกาะนามิ- TEDDY BEAR FARM  

                      - อทุยานแห่งชาติซอรคัซาน - วดัชินฮนัซา 

XX.XX น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้ร็วข้ึน 2 ชัว่โมงเพื่อใหต้รง

กบัเวลาทอ้งถ่ินของประเทศเกาหลี) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้…น าท่านเดินทางสู่ ท่า

เรือเฟอรร่ี์ เพื่อขา้มฟากไปยงั เกาะนามิ ตั้งอยูก่ลางทะเลสาบซองเพียง ช่ือ “นามิ” ตั้งขึ้ นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลนา

มิ เกาะนามิน้ันเรียกตวัเองว่า NAMINARA REPUBLIC และเรียกตัว๋เรือขา้มฟากและตัว๋เขา้ชมเกาะว่าวีซ่า ท าใหรู้สึ้ก

เสมือนขา้มมาเท่ียวรฐัๆ หน่ึงท่ีเป็นเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้

เกาลดั ตน้แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ้ื่นๆท่ีพลดักนัออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกนัทุกฤดูกาล เป็น

สถานท่ีโรแมนติก ส าหรบัคู่รกัหนุ่มสาว และท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของครอบครวั ท่ีน้ีเคยเป็นหน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าละคร
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เกาหลี  WINTER LOVE SONG หรือเพลงรกัในสายลมหนาว และภาพยนตไ์ทยเร่ือง กวนมีนโฮ ใครท่ีอยากแชะรูปคู่

กบัเบยองจุน และทิวสนท่ีเรียงตวัสวยงามทอดยาวไปจนสุดลูกหลููกตา ตอ้งไม่พลาดท่ีจะมาเยือนท่ีน้ีสกัครั้ง...อิสระให้

ท่านถ่ายรปูไดต้ามอธัยาศยั...ไดเ้วลาสมควรนัง่เรือกลบัมายงัฝัง่.. 

 หลงัจากน้ันเดินทางสู่ TEDDY BEAR FARM สถานท่ีท่ีรวบรวมตุ๊กตาหมีท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี ท่ีน่ีคุณจะไดพ้บกบัตุ๊กตา

หมีท่ีแต่งกายในชุดประจ าชาติต่างๆ ของแต่ละประเทศทัว่โลก และยงัจดัแสดงตุ๊กตาหมีในรูปแบบของกิจกรรม กีฬา 

และอาชีพต่าง ๆ ของมนุษย ์ท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของท่ีน่ี ทุกท่านจะสนุกสนานและเพลิดเพลินกบัความน่ารกั พรอ้ม

ถ่ายรปูร่วมกบัหมีตวัน้อยใหญ่ และยงัสามารถซ้ือของท่ีระลึกจากตุ๊กตาหมีไดท่ี้น้ีอีกดว้ย 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ดกัคาลบ้ี (DAKGALBI) ไก่ผดัเผ็ดบารบี์คิวเกาหลี 

อาหารยอดนิยม อีกชนิดหน่ึง ของคนเกาหลี โดยวิธีการน าเน้ือไก่ท่ีหัน่เป็นช้ินๆ และผกัต่างๆมาผดัรวมกนักบัซอสบาร์

บีคิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่ 

บ่าย อุทยานแห่งชาติซอรคัซาน ใหท่้านไดช้มธรรมชาติอนัสวยงามของจงัหวดัคงัวอนโด เสน้ทางสู่อุทยานแห่งชาติเขา

โซรคัซานหรือสวิสเซอรแ์ลนดเ์กาหลี ตั้งอยูใ่จกลางหุบเขาแทแบคซ่ึงทอดยาวไปถึงเขาคึมคงัของประเทศเกาหลีเหนือ มี

เทือกเขาป่าไม ้หุบเขา สายน ้า ทะเลสาบ หินรูปต่างๆท่ีสวยงามซ่ึงเกิดจากธรรมชาติท่ีหาดูไดย้ากยิ่ง หลงัจากน้ันพา

ท่านไปสกัการะพระพุทธรปูสมัฤทธ์ิขนาดใหญ่ท่ี วดัชินฮนัซา วดัเก่าแก่สรา้งในสมยัอาณาจกัรชิลล่า และนมสัการองค์

เจา้แม่กวนอิม ซ่ึงอยู่ทางใตฐ้านองคพ์ระทางดา้นหลงัเพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนจะผ่านสะพานช าระลา้งจิตใจเขา้สู่เขตวดั

ทางดา้นใน (ราคาไม่รวมค่าข้ึนกระเชา้) 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ย พลุโกกิ (BULGOGI) ส่วนผสมจะมีเน้ือววั หรือเน้ือหมู วิธีการท า

คือ หัน่เน้ือหรือหมเูป็นช้ินบางๆ แลว้หมกักบัเคร่ืองปรุงต่างๆก่อนน าไปตม้น ้าขลุกขลิก สามารถทานไดส้องแบบคือแบบ

ยา่งและตม้ 

หลงัจากนั้นน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SEORAK : SEORAK I PARK หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต ้

วนัท่ีสาม SEA TRAIN (รถไฟเลียบริมทะเล) - เรียนท ากิมจ ิ+ ใสชุ่ดฮนับก - สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัรเขา้และ

เครื่องเล่นไม่จ  ากดั) - ศูนยเ์วชส าอาง - นัง่รถชมบรรยากาศของแม่น ้าฮนั 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันพาท่านนัง่ SEA TRAIN ชมความงามของทะเลเกาหลี ขบวนรถไฟระยะทางกวา่ 58 ก.ม. โดยรถไฟจะแล่นเลียบ

ชายฝัง่ทะเลตะวนัออก ชมวิวอนัสวยงาม ตลอดเสน้ทางท่านจะไดเ้ห็นทะเลเกาหลี กบับรรยากาศสวยงามระหว่างทาง 

โดยสถานีท่ี ท่านขึ้ นซีเทรน ไดถ้กูบนัทึกไวใ้นกินเนสบุ๊คสว์่าเป็นสถานีรถไฟท่ีอยูใ่กลท้ะเลท่ีสุดในโลก ภายในรถไฟยงัมี

ภาพยนตร ์เพลง และอินเทอรเ์น็ต ไวค้อยบริการ ใชเ้วลาในการเดินทางราวๆ 1 ช.ม. 20 นาที 

 

น าทา่นรบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย  เมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบป้ิงยา่งท่ีมีช่ือเสียง

ของเกาหลี เป็นการน าเน้ือววัหรือเน้ือหมมูาหมกักบัเคร่ืองปรุงจนเน้ือนุ่ม แลว้น าไปย่างบนแผ่นโลหะท่ีถูกเผาจนรอ้น 

ตอนย่างเน้ือน้ันจะย่างเป็นช้ินโตพอสมควร พอใกลสุ้กแลว้ก็ตอ้งใชก้รรไกรตัดเป็นช้ินพอ ดีค า ทานกับเคร่ืองเคียง

จ าพวกผกั และกระเทียม กิมจิ 

 บ่าย น าท่านสู่  กิมจิแลนด ์ ร่วมประสบการณ์ในการท ากิมจิ อาหารประจ าชาติเกาหลี ท่ีไม่ว่ามื้ อไหนก็จะตอ้งมีกิมจิเป็น

ส่วนประกอบอยู่ในอาหารมื้ อน้ันๆ ดว้ยทุกครั้งไป กิมจิเกาหลีมีมากกว่า 100 ชนิดใหท่้านเลือกรบัประทาน และให้
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ท่านไดฝึ้กลองท าและไดชิ้มกิมจิฝีมือของตวัท่านเอง จากน้ันเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหน่ึงของชาวเกาหลีโดยการแต่งกาย

ชุดประจ าชาติต่างๆ (ชุดฮนับก) พรอ้มถ่ายรปูเป็นท่ีระลึก เพื่อไปอวดคนทางบา้น  

จากน้ันใหเ้วลาทุกท่านเต็มอิ่มกบัสวนสนุกท่ีดีท่ีสุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ ดว้ยบัตร SPECIAL PASS 

TICKET ท่ีสามารถเล่นเคร่ืองเล่นต่างๆ ไดทุ้กชนิดและไม่จ ากดัรอบ สวนสนุกท่ีน้ีถูกขนานนามว่า “ ดิสนียแ์ลนด์

เกาหลี ” มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ใหท่้านสนุกกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด อาธิเช่น ทีเอ๊กเพรส รถไฟเหาะ 

หนอนสะบดั ชารป์ โรงหนังสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ท่านไหนท่ีไม่ชอบการเล่นเคร่ืองเล่น สามารถเขา้ซาฟารี ชมไลเกอร์

แฝดคู่แรกของโลกไดท่ี้น่ี และชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนได ้เดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไมซ่ึ้ง

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

กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวนัหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กนัยายน : สวนดอกลิลล่ี/ ตุลาคม-พฤศจิกายน : 

สวนดอกเบญจมาศ)หลงัจากน้ันเดินทางสู่ ศูนยเ์วชส าอาง ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา 

อาทิเช่นครีมน ้าแตก, ครีมโบท็อกซ,์ ครีมหอยทาก ฯลฯ 

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ย ชาบูชาบู ( SHABU SHABU) สุก้ีสไตลเ์กาหลี ประกอบไปดว้ย

ผกัสดหลากหลายชนิด เห็ดตามฤดกูาลโอเดง้ เตา้หู ้เบคอน หมสูไลด ์ตม้ในน ้าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพรอ้มเคร่ือง

เคียงและขา้วสวย เกาหลีท่ีรสชาติถูกปากคนไทย 

ก่อนกลบัถึงท่ีพกั ระหว่างทางผ่านชม แม่น ้าฮนั แม่น ้าท่ีเป็นศนูยก์ลางของเมือง ซ่ึงไหลตดัผ่าน ระหว่างฝัง่เหนือกบัฝัง่

ใตข้องกรุงโซล ชาวเกาหลีนิยมมาท ากิจกรรมมากมาย และนัง่ชมบรรยากาศโรแมนติกของแม่น ้าฮนั นอกจากน้ีท่านยงั

สามารถเห็นสะพานพนัโพ ซึ่งมีการแสดงน ้าพุแสงสี โดยการแสดงจะเร่ิมขึ้ นตั้งแต่ 20:00 เป็นตน้ไป รอบละ 15 นาที

เท่าน้ัน (***รอบการแสดงน ้าพุท่ีสะพานพันโพ เดือน เมษายน-มิถุนายน, กนัยายน-ตุลาคม การจดัแสดงจะจัด

ทุก วนัจนัทร-์ศุกร์ มีรอบ 12:00, 20:00, 21:00 และวนัเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยุด มีรอบ 12:00, 17:00, 

20:00, 20:30, 21:00 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม วนัจนัทร์-ศุกร ์  มีรอบ 12:00, 20:00, 20:30, 21:00 วนั

เสาร-์อาทิตย ์และวนัหยุด   มีรอบ 12:00, 17:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 **งดการแสดงในช่วง

ฤดหูนาว เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม)  
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วนัท่ีสี่     พระราชวงัต็อกซูกุง - ศูนยโ์สม – ศูนยส์มุนไพร – ศูนยร์วมของวยัรุน่เกาหลี เมียงดง  

- LINE FRIENDS STORE - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) **จ  าลองซีรียส์ุดฮิต DESCENDANT OF THE SUN 

หรือชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN  

- ศนูยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

หลงัรบัประทานอาหารเสร็จ น าทุกท่านชม พระราชวงัต็อกซูกุง เป็นหน่ึงในหา้พระราชวงัของราชวงศโ์ชซอน ตั้งอยู่

ตรงขา้มกบัศาลากลางกรุงโซล เป็นวงัเก่าแก่ท่ีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป โดยปัจจุบนัน้ีพระราชวงัต็อกซไูดก้ลายเป็น

พิพิธภณัฑ ์นอกจากน้ียงัมีสวนป่า และมีพระบรมรูปพระเจา้เซจงมหาราช ซ่ึงในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีท่านจะเห็นตน้

แปะกว๊ยสีเหลืองอร่ามบริเวณรอบๆรั้วพระราชวงั 
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พาท่านรูจ้กัและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ท่ี ศูนยโ์สม เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมี

การผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก และมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่

ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าใหจ้ิตใจสงบและเพิ่มพละก าลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหัวใจ 

ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด ฯลฯ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ย ซมัเกทงั หรือเมนู ไก่ตุน๋โสม (SAMGYETANG) อาหาร

วงัในสมยัก่อน ปัจจุบนัเป็นอาหารเล่ืองช่ือมากของเมืองหลวง ภายในตวัไก่จะมีขา้ว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลบัใน

การตุ๋นเสิร์ฟพรอ้มเคร่ืองเคียงท่ีเรียกว่า กกัตุกี เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พริกไทยด า และเกลือ  เสริฟ์ท่านละ 1 ตัว ใน

หมอ้ดินรอ้น  

จากน้ันน าท่านเขา้ชม ศูนยส์มุนไพร หรือ ฮอ๊กเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบรอ้ยแลว้ เป็น

สมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทยเ์รียกว่า ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดีส าหรบับุคคลท่ีนิยมด่ืมชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ 

เมล็ดฮ๊อกเกตจะช่วยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้งหรือไขมันท่ีสะสมอยู่ภายในผนังของตบั ไต ช่วยใหต้บัหรือไตของท่าน

แข็งแรงขึ้ น และยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกดว้ย  

พาท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ี ศูนยร์วมของวยัรุ่นเกาหลี เมียงดง ไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลี

ชั้นน า ซ่ึงในแต่ละวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินชอ้ปป้ิงกนัอยา่งลน้หลาม ท่านสามารถหาซื้ อสินคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทั้ง

เส้ือผา้,รองเทา้,กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซ่ึงเป็นท่ีรูจ้กัอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, 

SKIN FOOD, THE FACE SHOP เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรียย์อดฮิต ตลอดจนของท่ีระลึกท่ี

มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินคา้... นอกจากน้ีท่านสามารถพบกบัรา้น LINE FRIENDS STORE  ท่ีเต็มไปดว้ย

สินคา้ LINE OFFICIAL ท่ีจ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึกเกี่ยวกบัตวัการต์ูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบราวน์ แซลล่ี เจมส ์หรือ

โคน่ี ซ่ึงแต่ละตัวจะมีสินคา้ท่ีระลึกใหเ้ลือกซ้ือเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เส้ือผา้ กระเป๋า 

เคร่ืองเขยีน ฯลฯ ซ่ึงภายในรา้นยงัมีมุมน่ารกัๆ ใหถ่้ายรปูกนัอยา่งจุใจอีกดว้ย แต่ท่ีเป็นไฮไลทเ์ด่นของรา้นเลย คือ เจา้

หมีบราวน์ตวัยกัษ์ใหญ่ท่ีตั้งอยูห่น้ารา้น ท่ีใครไปใครมาก็ตอ้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกแมแ้ต่คนเกาหลีเอง งานน้ีสาวกไลน์

หา้มพลาด 

จากน้ันน าท่านน าท่านช็อปป้ิงท่ี ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ทงแดมุน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย 

เคร่ืองหนังรองเทา้ เคร่ืองกีฬาต่างๆ นอกจากน้ียงัมีขนมขบเคี้ ยวและรา้นเคร่ืองส าอางต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสอง

ขา้งถนนใหท่้านไดเ้ลือกชม นอกจากน้ียงัมีเวทีการแสดงรอ้งเตน้เปิดหมวกใหผู้ท่ี้อยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้

ชมกนัอีกดว้ย และท่ีพลาดไม่ได ้คือ มีการจดันิทรรศการ DESCENDANTS OF THE SUN ตรงตึก DOOTA DUTY FREE 

ชั้น D3 เร่ิมจดัแสดงตั้งแต่ วนัท่ี 20 พ.ค - 20 พ.ย ซ่ึงมีการจ าลองฉากท่ีอรุูค ค่ายแทแบ็ค MEDI CUBE บา้นหมอคงั 

แถมมี สแตนด้ีกปัตันยชีูจินใหถ่้ายรูปกนัดว้ยค่ะ และฝัง่ตรงขา้มของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินขา้มไปชม ตึก DDP 

หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็น สถานท่ีส าหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไปถึง

นิทรรศการต่างๆ นอกจากน้ีท่านยงัสามารถชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN ***ทั้งน้ีการจดัแสดง

ข้ึนอยูก่บัสภาพภมิูอากาศ 

ค า่ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   บริการท่านด้วย  เมนู  บาร์บี คิวเกาหลี  (BBQ KOREA) 

 อาหารป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี ประกอบดว้ย กุง้ ปลาหมึก หม ูไก่ เน้ือ ต่างๆ รบัประทานพรอ้มเคร่ืองเคียงของเกาหลี ผกั

สด กิมจิ ซุป ผดัวุน้เสน้เกาหลี สลดัผกัสดๆ พรอ้ม ไอศกรีมทานไดไ้ม่อั้น 
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วนัท่ีหา้ N SEOUL TOWER - DUTY FREE - ศูนยพ์ลอยอเมทิส - ศูนยน์ ้ามนัสนแดง - SUPERMARKET  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เชา้น้ีน าท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซ่ึงอยูบ่นเขานัมซาน ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก ฐาน

ของหอคอยมีส่ิงท่ีน่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหล่ียมปาลกั๊กจอง, สวนสตัวเ์ล็กๆสวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณผ์ูร้กั

ชาติอนั ชุง กุน อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศัยหรือคลอ้งกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าข้ึน

ลิฟท)์ 

หลงัจากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมายกว่า 

500 ชนิด ทั้ง น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เคร่ืองประดบั ฯลฯ  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูจิมดกั (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบดว้ยวุน้เสน้ 

เกาหลี คลุกดว้ยน ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเคร่ืองเคียงเกาหลี 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  ศูนยพ์ลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีซ่ึงชาวเกาหลีเช่ือว่าถา้ได้

มีพลอยชนิดน้ีติดตวัไวจ้ะท าใหม้ีโชคลาภและส่ิงดีๆเกิดขึ้ นในชีวิต น าท่านชม ศูนยน์ ้ามนัสนเข็มแดง ผลิตจากใบสน

เข็มแดงในประเทศเกาหลีท่ีมีสรรพคุณ ช่วยชะลา้งไขมนัในเสน้เลือด เพื่อป้องกนัการอุดตนัของเสน้เลือด และชมการ

สาธิตใหท่้านไดเ้ห็นภาพอยา่งชดัเจนยิง่ขึ้ น  

หลังจากน้ันไดเ้วลาน าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะชอ้ปป้ิงท่ี 

SUPERMARKET เพื่อซ้ือของฝากคนทางบา้น ท่ีรา้นแห่งน้ีมีขนมพื้ นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ี

บรรจุอยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของท่ีระลึก 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************** 
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อตัราค่าบริการ  เดือน กนัยายน 59 

พีเรียตเดินทาง 

กนัยายน 2559 

สายการบิน ผูใ้หญ ่

ทา่นละ 

เด็กไม่เสริมเตียง พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

01-05 SEP ZE/7C/TW/LJ 15,900.- 15,900.- 

4,900 

06-10 SEP ZE/7C/TW/LJ 14,900.- 14,900.- 

08-12 SEP ZE/7C/TW/LJ 15,900.- 15,900.- 

13-17 SEP ZE/7C/TW/LJ 14,900.- 14,900.- 

15-19 SEP ZE/7C/TW/LJ 15,900.- 15,900.- 

20-24 SEP ZE/7C/TW/LJ 14,900.- 14,900.- 

22-26 SEP ZE/7C/TW/LJ 15,900.- 15,900.- 

27-01 OCT ZE/7C/TW/LJ 14,900.- 14,900.- 

29-03 OCT ZE/7C/TW/LJ 15,900.- 15,900.- 

 

อตัราค่าบริการ  เดือน ตลุาคม 59 

พีเรียตเดินทาง 

ตลุาคม 2559 

สายการบิน ผูใ้หญ ่

ทา่นละ 

เด็กไม่เสริมเตียง พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

04 - 08 OCT / 05 - 09 OCT 

06 - 10 OCT / 11 - 15 OCT 
ZE/7C/TW/LJ 16,900.- 16,900.- 

4,900 

12 - 16 OCT / 13 - 17 OCT 

18 - 22 OCT 
ZE/7C/TW/LJ 17,900.- 17,900.- 

19 - 23 OCT / 20 - 24 OCT ZE/7C/TW/LJ 18,900.- 18,900.- 

25 - 29 OCT / 26 - 30 OCT  

27 - 31 OCT 
ZE/7C/TW/LJ 16,900.- 16,900.- 

 

 

 

หมายเหต ุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้ นอยูต่ามความเหมาะสม 

 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั*** 
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อตัราค่าบริการ  เดือน พฤศจกิายน 59 

พีเรียตเดินทาง 

พฤศจกิายน 2559 

สายการบิน ผูใ้หญ ่

ทา่นละ 

เด็กไม่เสริมเตียง พกัเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

02 - 06 NOV / 03 - 07 NOV 

09 - 13 NOV / 10 - 14 NOV  

16 - 20 NOV / 17 - 21 NOV 

23 - 27 NOV / 24 - 28 NOV 

30 - 04 DEC 

ZE/7C/TW/LJ 16,900.- 16,900.- 4,900 

หมายเหต ุ: อตัราค่าบริการ 

1. หากท่านตอ้งการหอ้งส าหรบัพกัเด่ียว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.- ท่านละ จากราคาผูใ้หญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**กรุณาช าระมดัจ  าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั และช าระสว่นท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั 

********มดัจ  าขั้นต  า่ 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป****** 

 

อตัราทวัรร์วม            

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ               

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ         

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ                   

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า   

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ                   

หมายเหต ุ  

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทั้งน้ีขึ้ นอยูต่ามความเหมาะสม 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบินในระดบัเทียบเท่ากนัและเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน  

โปรแกรมเปล่ียนแปลงได,้ ตารางทวัรส์ลบัโปรแกรมได,้ ตามความเหมาะสม* 

โปรดตรวจสอบขอ้มลูใหม้ัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทุกครั้ง 

กรุณาอา่นรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขต่างๆใหล้ะเอียดก่อนยนืยนัการจอง* 

เจา้หน้าท่ีจะส่งใบนัดหมายการเดินทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเท่าน้ัน!!! และหากมีการเปล่ียนแปลงจะรีบแจง้ให้

ทราบ หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ี 

*** ลกูคา้มีความจ าเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร ์

อนัไดแ้ก่ ศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ศูนยเ์วชส าอาง, ศูนยน์ ้ามนัสนแดง, ศูนยพ์ลอยอเมทิส หากท่านไม่ตอ้งการเขา้รา้น

ดงักล่าว บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าบริการเพ่ิมทา่นละ 8,000.-บาท*** 

 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืน

ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั*** 
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 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี         

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.       

 ค่าประกนัอบุติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าบตัรเขา้สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เครื่องเล่นไม่จ  ากดั 

 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

 

อตัราทวัรไ์ม่รวม          

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ี

สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  ทา่นละ 900 บาท หรือ 30,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทั้งทริป  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%                  

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

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอรต์ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4)

ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษัทฯจะเป็นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าให้

ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเอง

ก่อนจะยืน่วีซ่า)  

 ค่าลิฟทท์ี ่N SEOUL TOWER 

 ค่ากระเชา้ที่อทุยานแห่งชาติซอรคัซาน  

 

หมายเหต ุ

**จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต า่ ผูใ้หญ่  20 ทา่น ข้ึนไป 

1. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

2. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

3. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะ เน่ืองจากไม่ผ่านการพิจารณาในการ

ตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 

การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง หรือถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ **การพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและ

วิจารณญาณของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานเท่าน้ัน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท ไม่

สามารถท าการเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

4. **กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง,เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีไทย และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิใหท่้านเดินทางออกหรือเขา้ประเทศ 

เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและวิจารณญาณของ

เจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานเท่าน้ัน ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ทั้งน้ีกรณีท่ีท่านไม่

ผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมือง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรใ์ดๆ ทั้งส้ิน  

5. หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวนัท่ีเดินทางไปและกลบั ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป และตอ้ง

เหลือหน้ากระดาษพอใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองสามารถประทบัตราได ้และตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ ์ไม่ช ารุด หรือฉีกขาด  

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง,การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล  

7. หลังจากไดร้ับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมัดจ าภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการช าระเงินพรอ้มหน้า

พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง และช าระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  
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8. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

มื้ อ  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

9. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

10. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ี

ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับเวลา

การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอื่นๆท่ีอาจเกิดขึ้ นได ้ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

12. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนาม

โดยผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน  

13. ในกรณีท่ีลกูคา้ตั้งครรภ ์ตอ้งมีใบรบัรองจากแพทยว์่าสามารถเดินทางท่องเท่ียวได ้และมีอายุไม่เกิน 7 วนั นับจากวนัท่ีเดินทาง 

และตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหน้า 

14. เทศกาลชมซากุระท่ียออิโด จดัขึ้ นตั้งแต่วนัท่ี 1-10 เมษายน 59 เท่าน้ัน  

15. วนัท่ีท่านเขา้สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ทางบริษัทใหเ้วลาท่านในการเล่นสวนสนุกเต็มวนั ส าหรบัมื้ ออาหาร ท่านสามารถน าขา้วห่อ

ส า ห ร่ า ย ท่ี ท่ า น ท า เ ข้ า ไ ป ท า น ใ น ส ว น ส นุ ก ไ ด้ น อ ก จ า ก น้ี ภ า ย ใ น ส ว น ส นุ ก มี ร้ า น อ า ห า ร 

เคร่ืองด่ืมต่างๆใหท่้านสามารถเลือกรบัประทานไดต้ามอธัยาศยั  

  

การยกเลิก                

- ยกเลิกการเดินทาง 30 วนั ไม่มีค่าใชจ้า่ย       

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วนัยึดมดัจ  า 50%       

- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 7 วนัยดึเงินค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้** 

กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 

CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

***พาสปอรต์จะตอ้งมีอายกุ่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 

ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ใน

กรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการทอ่งเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทาง

ไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนคา่ทวัรใ์ดๆ 

ทั้งส้ิน  

 

 

 


