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อพัเดตแฟช ั�นสุดชคิ ณ แหล่งชอ็ปสุดฮติของวยัรุน่เกาหล ี

 
พรอ้มจบิกาแฟ ณ คาเฟ่สุดชคิ ที�สายฮปิหา้มพลาด 

 
เดนิทางเดอืน พฤษภาคม – กนัยายน 2562 

ราคาเร ิ�มตน้ 14,900 บาท 

FLIGHT DETAILS 

 LJ002 BKK-ICN 01.05 - 08.25 

LJ001 ICN-BKK 19.55 - 23.35 



 

 

นํFาหนกักระเป๋าโหลด 15 กโิลกรมั ถอืขึ Fนเครื�อง 10 กโิลกรมั 

บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาที�แน่นอนอกีคร ัFงกอ่นเดนิทาง  
หากลูกคา้เดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัดว้ยเครื�องบนิภายในประเทศ 

*****กรุณาแจง้เจา้หน้าที�กอ่นทําการจองคะ่***** 

รายการทวัร ์
 
 

22.00 น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ั�น 4 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ JIN 
AIR   เจา้หนา้ที�จากบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกใหท่้านกอ่นขึ �นเคร ื�อง 
 
01.05 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ JIN AIR เที�ยวบนิที� LJ002  
  (มอีาหารบรกิารบนเครื�องเป็น BOX SET) 
***บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาที�แน่นอนอกีคร ัFงกอ่นเดนิทาง หากลูกคา้เดนิทางมาจากตา่งจงัหวดั
ดว้ยเคร ื�องบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าที�กอ่นทําการจองคะ่*** 
 
 

 
05.25 น. ถงึสนามบนิอนิชอน กรงุโซล ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิ�นเรว็กวา่ประเทศไทย 2 ช ั�วโมง) 
เชา้  หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย จากนั�นนําท่านชอ็ปปิ�ง พาจู พรเีมี�ยม เอา้ทเ์ลต   
                    PAJU PREMIUM OUTLET แหลง่ชอ้ปปิ�งแห่งใหม่ และใหญ่ที�สดุในเกาหล ีซ ึ�งมรีา้นคา้ 
    หลากหลายกวา่ 165 รา้นคา้และมสีนิคา้แบรนดด์งั มากมาย เชน่ Armani, Calvin, 
Diesel ,     DKNY , Guess , Escada ฯลฯ อสิระตามอธัยาศยั 
 
 

 
เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (1) เมนูบบีมิบบั (ขา้วยําเกาหล)ี   

วนัที� 1  พบกนัที� สนามบนิสุวรรณภูม ิ- ออกเดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภูม ิ

วนัที� 2  เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน – PAJU PREMIUM OUTLET – ถํ Fาควงัมยอง 



 

   
  จากนั�น นําท่านเดนิทางสู ่ถํFาควงัมยอง ซ ึ�งในอดตีคอืเหมอืงถา่นหนิตั�งแตส่มยัยุคอาณานิคมญี�ปุ่ น 
  เป็นสถานที�สาํคญัแห่งหนึ�งทางประวตัศิาสตรข์องประเทศเกาหลตีั�งอยู่ที�เมอืงควางมยอง  
  จงัหวดัคยองกโีด กาํเนิดขึ �นในปี 1912 กอ่นจะถกูทิ �งรา้งในปี 1972 และในปัจจบุนัไดก้ลายเป็น
   สถานที�ท่องเที�ยวแห่งใหม่ หลงัจากที�ไดถ้กูเปิดใหเ้ขา้ชมไดอ้กีคร ั�ง ในปี 2011 ทําใหท้ี�นี�เป็น
ถํ �าที� 
  มอีายุถงึ 100 ปี ที�มคีวามสวยงาม และยงัเป็นถํ �าแห่งเดยีวในเขตปรมิณฑลอกีดว้ย ดา้นในถํ �ามที ั�ง
   พพิธิภณัฑแ์ละพื �นที�ทางประวตัศิาสตรท์ี�น่าสนใจ นอกจากนี�ยงัมโีลกใตนํ้�า Cave Aqua 
World ให ้   ไดช้ม และมหีอ้งโถงในการจดัแสดงดนตรแีละศลิปะตา่งๆ อกีดว้ย ซ ึ�งความพเิศษของ
ถํ �านี�คอืหนา้รอ้น  ภายในถํ �าจะเย็น แตห่นา้หนาวภายในถํ �าจะอบอุ่น 

 
ถํ Fาควงัมยอง 

 
คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า (2) เมนูบุลโกก ิ(หมูผดัซอส)  
  จากนั�นนําท่านเขา้สูท่ี�พกั SUWON NEW M หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

  

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
   
  พาท่านเดนิทางไปชม ป้อมฮวาซอง(Hwaseong Fortress) ซ ึ�งเป็นสิ�งกอ่สรา้งขนาดใหญ่ตั�งแต่
   ยุคโจซอ (Joseon) สรา้งขึ �นชว่งปี ค.ศ.1794-1796 เป็นป้อมปราการประจาํเขต Suwon-
si ของ   จงัหวดัเคยีงกโีด (Gyeonggi-do) เพื�อเป็นรากฐานสาํหรบัการสรา้งเมอืงใหม่ในบรเิวณนี�

กาํแพงของ  ป้อมปราการมคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร มปีระต ู4 ประตใูนแตล่ะทศิและมรีปูแบบทาง 
                    สถาปัตยกรรมที�ยิ�งใหญ่และงดงาม ป้อมฮวาซองถกูสรา้งขึ �นดว้ยอฐิโดยจะมรีขูนาดที�พอดสีาํหรบัใช ้
เป็น 
                    จดุยงิปืน หรอืธนูได ้เช ื�อกนัวา่เป็นการสรา้งที�มกีารใชเ้ทคโนโลยทีี�ทนัสมยัมากที�สดุแหง่หนึ�งของยุคนั�น  
                    และที�นี�ไดถ้กูขึ �นทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางดา้นประวตัศิาสตรเ์มื�อปี ค.ศ. 1997 ดว้ย ถงึแมว้า่จะเคย 

วนัที� 3 ป้อมฮวาซอง –สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- ศูนยเ์คร ื�องสาํอางค ์– ตลาดดงแดมุน  

 



 

                    ผ่านการสูร้บและถกูทําลายไปหลายสว่น แตก็่มกีารบรณูะขึ �นใหม่ตามรปูแบบดั�งเดมิ ปัจจบุนัจะมกีาร 
                    แสดงหลายแบบที�บรเิวณนี� เชน่ การเดนิสวนสนามของทหารสมยัโบราณ เป็นตน้ 

 
ป้อมฮวาซอง 

 
  นําท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกนี�ถกูขนานนามวา่ ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็น
   สวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สดุของประเทศ โดยมบีรษิทัซมัซงุเป็นเจา้ของ ตั�งอยู่ท่ามกลางหบุ
เขา    ท่านจะไดนั้�งกระเชา้ลฟิท ์และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์(สงิโตผสมกบัเสอื) 
แฝดคู ่  แรกของโลก ที�นี�ท่านจะพบวา่เจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสขุชมความ 
   น่ารกัของหม ีที�สามารถสื�อสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างด ีเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี�

ฤด ูซ ึ�ง   จะปลกูดอกไมเ้ปลี�ยนไปตามฤดกูาลและสนุกกบัเคร ื�องเลน่นานาชนิด อาทเิชน่ สเปสทวัร ์
รถไฟเหาะ   หนอนสะบดั ชมกจิกรรมและการแสดงตา่ง ๆ ที�จดัตามตารางประจาํวนั 
 



 

 

 
สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

 



 

เที�ยง  *อสิระอาหารกลางวนั* ณ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เพื�อใหท่้านเลน่ไดอ้ย่างเต็มที� 
    

ตอ่มาอสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซื �อเคร ื�องสาํอางคแ์บรนดด์งัของเกาหล ีณ ศูนยเ์คร ื�องสาํอาง มใีหเ้ลอืก
 มากมายหลายยี�หอ้ เชน่ ครมีนํ�าแตกที�โดง่ดงั ครมีหอยทาก แป้งโรต ีโลจคูสิ ฯลฯ   

  จากนั�นพาท่านเดนิย่อยอาหารตอ่ที� ตลาดทงแดมุน เป็นตลาดที�เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย และ
   หา้งสรรพสนิคา้ที�ทนัสมยักวา่ 10 แห่งตั�งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบดั�งเดมิของบรเิวณฮนึ
อนิจมุิน   หรอืประตตูะวนัออก เป็นแหลง่คา้ของสนิคา้ประเภทผา้ เคร ื�องแตง่กายเคร ื�องหนัง เคร ื�อง-นอน 
   เคร ื�องใชภ้ายในบา้น อปุกรณก์ฬีา เคร ื�องกฬีา รองเทา้ และอื�นๆ สนิคา้มคีวามหลากหลาย 
  และทนัสมยัในราคาที�ไม่แพง  
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (4) เมนูหมูย่างเกาหล ี
  และนําท่านเขา้ สูท่ี�พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 
 
 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
   
  พาท่านเขา้ชม ศูนยโ์สม ซ ึ�งรฐับาลรบัรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมที�มอีายุ 6 ปี ซ ึ�งถอืวา่เป็นโสมที� 
                    มคีณุภาพดทีี�สดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท่้านไดเ้ลอืกซื �อโสมที�มคีณุภาพดทีี�สดุและราคาถกู 
                    กวา่ไทยถงึ 2 เท่า กลบัไปบํารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผูิใ้หญ่ที�ท่านรกัและนับถอืนําท่านเขา้ชม  
                    นํFามนัสนเข็มแดง(Red Pine) ปัจจบุนันิยมมารบัประทานเพื�อลา้งพษิในรา่งกาย ลา้งไขมนัในเสน้ 
                    เลอืดทั�วทั�งรา่งกาย ป้องกนัไขมนัอดุตนัในเสน้เลอืด, โรคหวัใจ, โรคภมูแิพ ้เป็นตน้    
 
เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (6) เมนูชาบู ชาบู (สุกี Fสไตลเ์กาหล)ี 
  

จากนั�นพาท่านไปยงั ย่านมหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา Ewha Womans University เป็นมหาวทิยาลยั

วนัที� 4 ศูนยโ์สม – นํFามนัสนเข็มแดง – มหาวทิยาลยัอแีด – พพิธิภณัฑส์าหรา่ย + ทําคมิบบั 



 

สตรทีี�มชี ื�อเสยีงและมคีวามโดดเดน่ของอาคารเรยีนเป็นอย่างมาก และที�น่าสนใจนั�นก็คอื เป็นสถานที�

ที�มวีวิทวิทศันท์ี�สวยงาม บรเิวณโดยรอบนั�น เต็มไปดว้ยตน้ไมท้ี�ไม่เพยีงแตใ่หร้ม่เงาแตย่งัใหค้วาม 

Ewha Womans University 

 
ย่านอแีด 

  สวยงามเป็นอย่างมาก ทั�งในยามดอกไมบ้านอย่างซากุระ หรอืชว่งฤดใูบไมร้ว่งที�มีการเปลี�ยนสขีอง
ใบไม ้  ที�สวยงามมากๆ ทั�งนี �บรเิวณ ถนนหนา้มหาวทิยาลยั หรอืที�เรยีกกนัวา่ ย่านอแีด 
  ยงัเป็นย่านชอ้ปปิ�งยอดนิยมของบรรดาวยัรุน่นักศกึษาและนักท่องเที�ยวอกีดว้ยสนิคา้ราคาไม่แพง 
   แถมไดช้มววิที�สวยงามเดนิเที�ยวอย่างเพลดิเพลนิใจที�สดุ 
  
  จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑส์าหรา่ย (Seaweed Museum) เป็นสถานที�ผลิตและ
   แสดงการเลี �ยงสาหรา่ยครบวงจร ทุกท่านสามารถเลอืกซื �อสาหรา่ย พรอ้มทั�งทดลองชมิได ้
ตาม   อธัยาศยั และชมการแปรรูปสาหรา่ยเป็นรสต่างๆ เชน่ รสกุง้ รสหมู รสกมิจ ิรสวาซาบิ ฯล 
แลว้ 



 

  เชญิท่าน สวมชุดฮนับก (Hanbok) ซ ึ�งเป็นชดุประจําชาตขิองประเทศเกาหลใีต ้ถ่ายรูปกบัฉาก
   จาํลอง 4 มติซิ ึ�งมคีวามสวยงามและประทบัใจ พรอ้มถา่ยรปูเป็นที�ระลกึเพื�อไปอวดคนทางบา้น 

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย + ทําคมิบบั + สวมชดุฮนับก 

  แลว้พาท่านช็อปปิ�งสินคา้ปลอดภาษีที� SM Duty Free โดยที�นี�มีสินคา้ช ั�นนําใหท่้านเลือกซื �อ
   มากมายกวา่ 500 ชนิด อาท ินํ�าหอม เสื �อผา้ เคร ื�องสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา ฯลฯ   



 

SM Duty Free 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (7) เมนูบาบคีวิบุฟเฟ่ต ์
   
  จากนั�นเดนิเวลาท่านเดนิชอ็ปปิ�ง ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งชอ็ปปิ�งขึ �นช ื�อและ สถานที�รวมแฟช ั�นช ั�น
   นําของกรุงโซลหรอืที�คนไทยรูจ้กักนัในชื�อสยามแสควรเ์กาหลี ท่านจะพบกบัสินคา้วยัรุน่
มากมาย   หลากหลายยี�หอ้ไม่ว่าจะเป็นเคร ื�องสําอางยี�หอ้ดงัๆ อย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE 
FACE SHOP,    ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื �อผา้แฟช ั�นมสีไตล,์ รองเทา้สน้สูงน่ารกัๆ, 
รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ ,    นอกจากนี�ยงัมีรา้นอาหารและรา้นคาเฟ่น่ารกัๆ ซ ึ�งที�นี�จะมีวยัรุน่ หนุ่มสาว
เกาหลไีปรวมตวั    กนัมากมายในแตล่ะวนั 

 

ตลาดเมยีงดง 

  และนําท่านเขา้ สูท่ี�พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 

 

 
 
 

วนัที� 5 ศูนยส์มุนไพร – ย่านยอนนมัดง – ย่านมหาวทิยาลยัฮงแด – รา้นละลายเงินวอน กรุงเทพฯ  



 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
   
  นําท่านสู่ ศูนยส์มุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบํารุงตบั ตน้ไมช้นิดนี�เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขา
  ที�ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือนํ�าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหม่นิยมนํามรบัประทาน
   เพื�อชว่ยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกทําลายจาการดื�มแอลกอฮอล ์
กาแฟ บหุร ี�   สารตกคา้งจากอาหารและยา ตอ่มานําท่านสู ่ย่านยอนนมัดง ช ื�อนี�อาจจะยงัไม่คุน้หมูากนัก 
แต ่
                   เป็นที�ๆ สายชวิหา้มพลาดเลย เพราะเป็นเป็นย่านที�ดไีซนเ์นอรร์ุน่ใหม่ที�มคีวามครเีอทฟีออกมาเปิดรา้น 
                    กนั เนื�องจากคา่เชา่ในเมอืงมรีาคาแพงมาก หลายคนเป็นรา้นกาแฟฮปิๆตามซอย รา้นบตูคิเก๋ๆ  เวลา 
                   เดนิไประหว่างทางจะมีรา้นกาแฟสวยๆเก๋ๆซอ่นตวัอยู่มากมาย เดนิดูทวิทศันไ์ปแวะจบิกาแฟไปชลิล ์
สดุๆ          ซ ึ�งย่านยอนนัมดงนี�อยู่ไม่ไกลกบัย่านฮงแดที�ทุกคนน่าจะคุน้หูกนัอยู่แลว้ รา้นกาแฟที�เราแนะนําจะเป็น
          รา้นยอนนัมดงชื�อเหมือนย่านเลย ซึ�งจุดเด่นของคาเฟ่นอกจากจะเป็นกาแฟและเบเกอร ี�ที�
รสชาตอิรอ่ย          แลว้ภายในรา้นยงัตกแต่งเป็นแนวการต์ูน เหมอืนกบัซรี ี�ยเ์กาหลเีร ื�อง W ใหทุ้กท่านได ้
ถา่ยภาพสวยๆ          น่ารกัๆเก็บไวเ้ป็นที�ระลกึดว้ย 

 
 



 

ย่านยอนนมัดง  
เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (9) เมนูจมิดกั (ไกแ่ละวุน้เสน้เกาหลผีดัซอส) 

    
   เดนิเลน่ย่อยอาหารกอ่นกลบั ที�ตลาดสดุฮปิ ตลาดฮงอกิ แหลง่ชอ้ปปิ�งที�อยู่ลอ้มรอบไปดว้ย 
    มหาวทิยาลยัชื�อดงัในเกาหล ีสนิคา้ในย่านนี� ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้วยัรุน่ที�ทนัสมยัและราคาไม่
แพงเชน่    เสื �อผา้ที�ออกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋า  เ ค ร ื� อ ง ป ร ะ ดั บ 
เคร ื�องสาํอาง และยงัมรีา้น 
   แบรนดเ์นมอยู่ท ั�วไปเชน่ EVISU, ZARA ทกุวนัเสารล์านหนา้ประตขูองมหาวทิยาลยัฮงอกิ  
   จะมผีลงาน ศลิปะในรปูแบบตา่งๆ เชน่ เคร ื�องประดบั ตุก๊ตา เสื �อผา้ และของแฮนดเ์มดที�น่ารกัและ 



 

                   ใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ของบางอย่างทํามาชิ �น เดยีวเพื�อใหไ้ดเ้ลอืกซื �อ บางที�อาจเป็นสนิคา้ ที�มชี ิ �น 

                   เดยีวในโลก 

 

ตลาดฮงอกิ 



 

  แลว้พาท่านละลายเงนิวอนที� รา้นคา้สนามบนิ หรอืซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ซ ึ�งท่านสามารถเลอืกซื �อสนิคา้ 
  พื �นเมอืงเป็นการสง่ทา้ยกอ่นอําลาเกาหล ีอาท ิบะหมี�ชนิราเมยีน อดูง้ กมิจ ิลกูอมแปลกๆ ชอ็คโก 
                   แลต นํ�าจิ �มหมูย่างเกาหล ี

 
  จากนั�นเดนิทางไปยงัสนามบนิอนิชอนเพื�อเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
 
19.55 น.   นําท่านเดนิทางสู ่กรงุเทพฯโดยสายการบนิ JINAIR เที�ยวบนิที� LJ001  
  (มอีาหารบรกิารบนเครื�องเป็น BOX SET) 
 
23.35 น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกั  

2 ท่าน 

เดก็อายุตํ�า
กวา่ 
12 ปี  

INFANT พกัเดี�ยว 
ราคาทวัร ์ 
ไม่รวมต ัvว 

06 – 10 มถินุายน 2562 9,999(ปรบัราคา) 3,000 5,900 7,000 
07 – 11 มถินุายน 2562 9,999(ปรบัราคา) 3,000 5,900 7,000 
09 – 13 มถินุายน 2562 9,999(ปรบัราคา) 3,000 5,900 7,000 
10 – 14 มถินุายน 2562 9,999(ปรบัราคา) 3,000 5,900 7,000 
11 – 15 มถินุายน 2562 9,999(ปรบัราคา) 3,000 5,900 7,000 
13 – 17 มถินุายน 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 
14 – 18 มถินุายน 2562 15,900 3,000 5,900 7,000 
16 – 20 มถินุายน 2562  14,900 3,000 5,900 7,000 
17 – 21 มถินุายน 2562 14,900 3,000 5,900 7,000 
18 – 22 มถินุายน 2562 15,900 3,000 5,900 7,000 
20 – 24 มถินุายน 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 
21 – 25 มถินุายน 2562 15,900 3,000 5,900 7,000 
23 – 27 มถินุายน 2562 14,900 3,000 5,900 7,000 
24 – 28 มถินุายน 2562 14,900 3,000 5,900 7,000 
25 – 29 มถินุายน 2562 15,900 3,000 5,900 7,000 
27 – 01 มถินุายน 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 
28 – 02 มถินุายน 2562 15,900 3,000 5,900 7,000 



 

31 สงิหาคม – 04 กนัยายน 
2562 

16,900 3,000 5,900 
7,000 

02 – 06 กนัยายน 2562 15,900 3,000 5,900 7,000 
04 – 08 กนัยายน 2562 17,900 3,000 5,900 7,000 
06 – 10 กนัยายน 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 
10 – 14 กนัยายน 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 
12 – 16 กนัยายน 2562 17,900 3,000 5,900 7,000 
13 – 17 กนัยายน 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 

16 – 20 กนัยายน 2562 15,900 3,000 5,900 7,000 
18 – 22 กนัยายน 2562 17,900 3,000 5,900 7,000 
20 – 24 กนัยายน 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 
22 – 26 กนัยายน 2562 15,900 3,000 5,900 7,000 
24 – 28 กนัยายน 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 
26 – 30 กนัยายน 2562 17,900 3,000 5,900 7,000 

28  กนัยายน – 02 ตุลาคม 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 
**หมายเหตุ : ผูร้ว่มเดนิทางตอ้งไม่น้อยกวา่ 20 ท่าน 
**กรณีตดักรุป๊เหมา เร ิ�มตน้เพิ�ม 1,000 บาท สาํหรบักลุ่มลูกคา้ท ั�วไป หากลูกคา้เป็นขายตรง/นกัศกึษา/ป.โท/ราชกาล ตอ้งเชค็
ราคาแลนดก์บัเจา้หน้าที�อกีคร ัFง 

 
อตัรานีFรวม 

• คา่ตัxวโดยสารเคร ื�องบนิไป - กลบัช ั�นประหยดั(ตัxวกรุป๊) ตามเสน้ทางที�ระบใุนรายการ 
• คา่โรงแรมที�พกัตามรายการระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ�งหอ้ง) 
• คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการระบ ุ
• คา่อาหาร และเคร ื�องดื�มตามรายการระบ ุ
• คา่รถรบัสง่ ตามรายการระบ ุ
• นํFาดื�มท่านละ 1 ขวด / คน / วนั 
• คา่ภาษสีนามบนิทกุแห่ง(ขึ Fนอยู่กบัการผนัแปรของภาษนํีFามนั ณ วนันัFนๆ) 
• คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ คอยอาํนวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ  
• คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีFไม่รวม 

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
• คา่ธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบคุคลตา่งดา้วคา่วซีา่เขา้ประเทศของบคุคลตา่งดา้ว (ถา้ม)ี 
• คา่ธรรมเนียมวซีา่พเิศษสาํหรบับคุคลตา่งดา้ว หรอืยื�นวซีา่เรง่ดว่น ซ ึ�งบรษิทัฯ จะเรยีกเก็บเพิ�มเป็นกรณีตาม จรงิ  
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเชน่ คา่โทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขคา่ซกัรดีคา่อาหาร-เคร ื�องดื�มนอกเหนือจากรายการ 
• คา่มนิิบาร ์คา่ชมภาพยนตรช์อ่งพเิศษภายในหอ้งพกั และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
• คา่นํ�าหนักกระเป๋าเกนิพกิดั (สายการบนิกาํหนดใหไ้ม่เกนิท่านละ 15 กก.) 
• คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น คนขบัรถท่านละ 50,000 วอน/คน/ทปิ หรอื 1,500 บาท / ทปิ / ท่าน  

 (ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน) 
• คา่ใชจ้า่ยอนัเนื�องมาจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, เหตสุดุวสิยั, การเมอืง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 



 

• คา่ภาษมูีลคา่เพิ�ม 7% และคา่ภาษกีารบรกิารหกัณ ที�จา่ย 3% (ในกรณีที�ตอ้งการขอใบเสรจ็มภีาษ)ี 
 
หมายเหตุ  
� รายการ และราคาสาํหรบัผูร้ว่มเดนิทางผูใ้หญ่อย่างนอ้ย 20 ท่าน เดนิทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 

� รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ั�งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองที�นั�งกบั 

สายการบนิ และโรงแรมที�พกัในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 
� ราคานี�คดิตามราคาตัxวเคร ื�องบนิในปัจจบุนั หากราคาตัxวเคร ื�องบนิปรบัสงูขึ �น บรษิทัฯ สงวนสทิธิ yที�จะปรบัราคา

ตัxวเคร ื�องบนิ ตามสถานการณด์งักลา่ว 

� บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีเกดิความเสยีหาย หรอืสญูหาย สาํหรบักระเป๋าเดนิทาง หรอืของมคีา่
สว่นตวัของท่านระหวา่งการเดนิทาง 

� บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ และขอสงวนสทิธิ |ในการไม่คนืเงินไม่วา่ท ัFงหมด หรอืบางสว่น ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางมไิดร้บัอนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้ หรอืออกนอกประเทศ อนัเนื�องมาจากการพจิารณาของ
เจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื มสีิ�งผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอื�น 

� บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ |ที�จะไม่คนืเงินไม่วา่ท ัFงหมดหรอืบางสว่น ดว้ยเหตุอนัเนื�องมาจากความ
ผดิพลาด ความล่าชา้ การเปลี�ยนแปลงบรกิารของสายการบนิ บรษิทัขนสง่ หรอืหน่วยงานที�

เกี�ยวขอ้ง เหตุการณท์างการเมอืง การจลาจล ภยัธรรมชาต ิอนันอกเหนือจากความควบคุม 

� บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ |ที�จะไม่คนืเงินไม่วา่ท ัFงหมดหรอืบางสว่น ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ใชบ้รกิาร
บางสว่นหรอืท ัFงหมด โดยความสมคัรใจของผูเ้ดนิทางเอง และ/หรอืไม่เดนิทางไปพรอ้มคณะ และ/
หรอืไม่ปรากฏตวัในวนัเดนิทาง 

� บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ yในการเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์�ไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี �ขึ �นอยู่กบั
เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวสิยัอื�นๆ ที�อาจเกดิขึ �นได ้ทั�งนี � เพื�อความปลอดภยั และประโยชนข์อง
ผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

� บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ �นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การ
สญูหาย หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

� มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิ yในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั�งสิ �นแทน บรษิทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั�น 

� บรษิทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ที�ประสงคจ์ะไปท่องเที�ยวตามรายการของทวัรท์กุวนัเท่านั�น  หากท่านไม่สามารถรว่ม
ทวัรท์กุวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพื�อการใชต้ ัxวเคร ื�องบนิและที�พกัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏ
วา่ท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบรษิทัจะคดิคา่ดาํเนินการในการแยกท่องเที�ยวเอง 300 USD 

(กอ่นซื �อทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี�เป็นจรงิ เพื�อทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารที�เหมาะสม) 
� เด็ก หมายถงึ ผูท้ี�มอีายุนอ้ยกวา่ 12 ปี 



 

*.*.*. นํFาหนกักระเป๋าคนละ 15 กโิลกรมั*.*.*. 
 
เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การจองคร ั�งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และชาํระทั�งหมดกอ่นเดนิทางภายใน 
20 วนั 

หากเป็นชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดยาวชาํระทั�งหมดกอ่นเดนิทางภายใน 30วนั   
(การไม่ชาํระเงนิคา่มดัจาํ หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจา่ยไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ดัมสีทิธิ
ยกเลกิการจดั หรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

2. ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั�งที�กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที�

ระบใุนรายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ yที�จะไม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ �น 

 
การยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึ �นไป คนืเงนิทั�งหมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-20 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์

• ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทั�งหมด 100 % ของราคาทวัร ์  

**ชว่งเทศกาลไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได*้* 
 กรุป๊ที�เดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลที�ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจาํ หรอืคา่ทวัร ์
ทั�งหมด 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

***หนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 
 

 


