
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โปรแกรมการทอ่งเทีย่ว 

วันที ่1 พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ – ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิ

วันที ่2 เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน – ไรส่ตรอเบอรี ่– สวนแหง่ความสงบงามเชา้  – เกาะนาม ิ

วันที ่3 วัดวาวจูองซา – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ศนูยเ์ครือ่งสําอาง –ตลาดฮงอกิ 

วันที ่4 
ศนูยโ์สม – น้ํามนัสนเข็มแดง – ยา่นอนิซาดง – SM Duty Free –  โซลทาวเวอร ์– ชนิเซเกดวิตี้
ฟร ี– ตลาดเมยีงดง 

วันที ่5 
ศนูยส์มนุไพร  –พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+ใสช่ดุฮนับก - ซปุเปอรม์ารเ์กต็ – ออกเดนิทางจากสนามบนิ
อนิชอน – กรงุเทพฯ  (พเิศษ ชมซากรุะ@ยออโีด เฉพาะชว่งทีซ่ากรุะบานเทา่นัน้) 

 
 



 

 

 
 
วนัที ่1 

  
พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ - ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

 
……. น    คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ สายการบนิ… Jinair 

/T’way เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึน้เครือ่ง 
……..  น    ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ Jinair /T’way เทีย่วบนิที ่…….. 
 (บรษัิทจะแจง้ไฟลท์และเวลาทีแ่น่นอนอกีครัง้กอ่นเดนิทาง  
 หากลกูคา้เดนิทางมาจากตา่งจังหวัดดว้ยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองคะ่) 
 
 
วนัที ่2 

 
 เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน - ไรส่ตรอเบอรี ่- สวนแหง่ความสงบงามเชา้  - เกาะนาม ิ
  

 
……..  น    ถงึ สนามบนิอนิชอน กรงุโซลประเทศเกาหลใีต(้เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
เชา้ หลังผา่นพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  
 นําทา่นสู ่ ไรส่ตรอเบอรี ่เชญิท่านลิม้รสผลสดในบรรยากาศ

ไร่สตรอเบอร์รี่จรงิๆ ไดเ้รียนรูว้ถิีชวีติชาวไร่สตรอเบอรี่ของ
เกาหลีว่า มวีธิีการปลูกอย่างไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรี่ที่ขนาด
ใหญ่เป็นพเิศษ และหวานหอมชวนรับประทาน  จากนัน้พา
ท่านไปยัง สวนแหง่ความสงบงามเชา้  (The Garden of 
Morning Calm)  เป็นสวนสวยทีต่ัง้อยู่บนพืน้ที ่30000 
ตารางเมตร ทีน่ี่เปิดใหเ้ขา้ชมตลอดทัง้ปี เป็นหนึง่ในสถานที่
ทีน่่าสนใจในจังหวัดคยองกโีด สวนนีเ้ป็นสวนสว่นตัวทีเ่กา่แก่
ที่สุดในประเทศเกาหลีเป็นพื้นที่ทางศลิปะที่มคีวามสมดุล
ระหวา่งความสวยงามตามธรรมชาต ิกบัแนวคดิของเกาหล ีและทีน่ี่ดงึดูดนักท่องเทีย่วใหม้าเทีย่วกันมาถงึ 
600,000 คนต่อปี ดว้ยวัตถุประสงค์คือ เพื่อส่งเสริมความงามของดอกไมแ้ละพืชเกาหลีไปทั่วโลก 
ตอ้งหา้มพลาด!! กับเทศกาล Spring Festival of The Garden of Morning Calm  เทศกาลที่
รวบรวมบรรดาดอกไมส้วยๆ ไวม้ากมาย ซึง่จะจัดขึน้ในชว่งเดอืน เมษายน – พฤษภาคมของทกุปี 

 ในชว่งฤดูหนาว จะเป็นเทศกาล Lighting Festival at The Garden of Morning Calm เป็นงาน
ประดับแสงไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศเกาหล ีครอบคลมุพืน้ทีก่วา่ 330,000 ตารางเมตร รวมไฟทีใ่ชป้ระดับ
ประมาณ 30,000 ดวง เพิม่สสีันใหก้ับสวนในยามคํ่าคืนฤดูหนาว โดยจะจัดขึน้ในช่วงเดือนธันวาคม – 
มนีาคมของทกุปี 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (1) เมนทูคัคลับ ี(ไกผ่ดัซอสเกาหล)ี   
 นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะนาม ิโดยเรอืเฟอรร์ี ่เพือ่ขา้มฝากไปยังเกาะ ซึง่เป็นสถานทีโ่รแมนตกิอกีแห่งหนึง่

สําหรับคูรั่กคูห่นุ่มสาว ครอบครัว เพือ่นๆ หนึง่ในสถานทีถ่า่ยทําละครเรือ่งดัง เพลงรักในสายลมหนาว เกาะ
นามมิรีปูรา่งเหมอืนใบไมท้ีล่อยอยูท่างตอนเหนอืของแมน้ํ่าฮันและห่างจากกรุงโซลไปเพยีง 63 กโิลเมตร 
ณ ทีแ่ห่งนี้ท่านสามารถเชา่จักรยานเทีย่วรอบเกาะ เดนิเล่นชมสวนเกาหล ีเคารพสสุานนายพลนาม ิเดนิ
ผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า ดงตน้สน ดอกสน เลือกน่ังที่มา้น่ังขา้งชายฝ่ัง เพื่อชม
บรรยากาศอันโรแมนตกิใตเ้งาไม ้มองดูพันธุส์ัตวต์่างๆ เชน่ นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง 
ฯลฯ 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ (2)  เมนชูาบชูาบ ู 
 จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก PACIFIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 



 

 

 
วนัที ่3 

 
วดัวาวจูองซา - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- ศนูยเ์ครือ่งส าอาง -ตลาดฮงอกิ  
 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเช้า (3)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําท่านสู ่วดัวาวูจองซา ตัง้อยูใ่น เมอืงซวูอน ท่านจะได ้
ชมความงาม ของ พระเศียรของพระพุทธรูป ขนาดมหึมา ซึง่
ประดษิฐานอยูด่า้นหลังสระน้ําขนาดยอ่ม โดยบรเิวณรอบสระจะมี
พระพุทธรูปองคเ์ล็กๆ วางเรยีงรายอยู่โดยรอบ และเมือ่เดนิขึน้สู่

เนินเขา จะพบ อุโบสถ ซึง่ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระนอน 
ขนาดใหญท่ีแ่กะสลักมาจากไมซ้ ึง่นํามาจาก อนิเดยี นอกจากนี้ที่
วัดแหง่นีย้งัเป็นทีเ่ก็บรักษาระฆงั ทีใ่ชต้ใีนพธิเีปิดกฬีาโอลมิปิคใน
ปีค.ศ.1988 อกีดว้ย 

 นําท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุก
กลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ ประเทศ โดยมบีรษัิทซัมซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน่ั้ง
กระเชา้ลฟิท ์และทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารชีมไลเกอร ์(สงิโตผสมกับเสอื) แฝดคู่แรกของโลก ทีน่ี่
ทา่นจะพบวา่เจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยูด่ว้ยกันไดอ้ยา่งเป็นสขุชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สาร
กับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพนยิาย สวนสีฤ่ดู ซ ึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาล
และสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปสทัวร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกจิกรรมและการแสดงต่าง 
ๆ ทีจ่ัดตามตารางประจําวัน 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (4) เมนคูลับ ี(หมยูา่งเกาหล)ี 

 ต่อมาอสิระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เครื่องสําอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี ณ ศูนยเ์ครือ่งส าอาง มีใหเ้ลือก

มากมายหลายยีห่อ้ อาทเิชน่ ครมีน้ําแตกทีโ่ด่งดัง ครมีหอยทาก แป้งโรต ีโลจูคสิ ฯลฯ  จากนัน้พาท่าน ช็

อปป้ิงต่อที ่ตลาดฮงอกิ แหล่งชอ้ปป้ิงทีอ่ยู่ลอ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลัยชือ่ดังในเกาหล ีสนิคา้ในย่านนี้

ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้วัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเชน่เสือ้ผา้ทีอ่อกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลรีองเทา้

กระเป๋าเครือ่งประดับ เครือ่งสําอาง และยงัมรีา้นแบรนดเ์นมอยูท่ั่วไปเชน่ EVISU, ZARA ทกุวันเสารล์านหนา้

ประตูของมหาวทิยาลัยฮงอคิ จะมผีลงานศลิปะในรูปแบบต่างๆ เชน่ เครือ่งประดับ ตุ๊กตา เสือ้ผา้ และของ

แฮนดเ์มด ทีน่่ารักและใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ของบางอยา่งทํามาชิน้เดยีวเพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ บางทีอ่าจเป็น

สนิคา้ทีม่ชี ิน้เดยีวในโลก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
เย็น    รับประทานอาหารเย็น (5) เมนูจมิดัก (ไกผ่ัดซอส) 

 และนําทา่นเขา้ สูท่ีพั่กโรงแรม  GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 



 

 

 
วนัที4่ 

 
ศนูยโ์สม - น า้มนัสนเข็มแดง - ยา่นอนิซาดง - SM Duty Free - โซลทาวเวอร ์- ชนิเซเกดวิตีฟ้ร ี
- ตลาดเมยีงดง 
 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พาทา่นเขา้ชมศนูยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปีซึง่ถอืว่า เป็นโสมทีม่คีุณภาพ
ดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เท่า 
กลับไปบํารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถอื  นําท่านเขา้ชม  น า้มนัสนเข็มแดง (Red 
Pine) ปัจจบุนันยิมมารับประทานเพือ่ลา้งพษิในรา่งกาย ลา้งไขมนัในเสน้เลอืดทั่วทัง้ร่างกาย ป้องกันไขมัน
อดุตันในเสน้เลอืด , โรคหัวใจ , โรคภมูแิพ ้เป็นตน้    

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (7) เมนซูมักเยทงั (ไกตุ่น๋โสม) 

จากนัน้พาทา่นไปยงั ยา่นอนิซาดง (Insa-dong) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงทีเ่ป็นยา่นเกา่แกท่ีสํ่าคัญของเมอืง

โซล ประกอบดว้ยถนนหลักอนิซาดงและมตีรอกซอกซอยแยกออกไปทัง้สองขา้งทาง ภายในตรอกเป็น

รา้นอาหารแบบดัง้เดมิ โรงน้ําชา รา้นกาแฟ และแกลเลอรี่  ในยา่นแห่งนี้เป็นแหล่งรวมแกลเลอรี่ต่างๆ กว่า 

100 แหง่ คณุจะสามารถชมงานศลิปะแบบดัง้เดมิของเกาหล ีภาพวาด และประตมิากรรมอันสวยงามไดท้ีน่ี ่

โดยแกลเลอรีท่ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ ไดแ้ก ่Hakgojae Gallery ซึง่เป็นศูนยก์ลางศลิปะพืน้บา้น, Gana Art 

Gallery หอสง่เสรมิศลิปิน และ Gana Art Center โรงน้ําชาและรา้นอาหารตามตรอกซอกซอยต่างจัดแต่ง

ไดอ้ยา่งลงตัวกบัแกลเลอรี ่และยงัมรีา้นคา้ใหไ้ดเ้ดนิชอ้ปป้ิงกนัอยา่งสนุกสนานเหมาะสําหรับคนทุกเพศทุก

วัย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แลว้พาทา่นชอ็ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่SM Duty Free โดยทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้นําใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 

500 ชนดิ อาท ิน้ําหอม เสือ้ผา้ เครือ่งสําอาง กระเป๋า นาฬกิา ฯลฯ   

จากนัน้นําทา่นยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลชีือ่ดัง My name is Kim Sam Soon ทีภ่เูขานัมซานภเูขาแห่งเดยีว

ทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงโซล สงู 274 เมตร บนยอดเขาม ีโซลทาวเวอร ์Seoul Tower *.*ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์

*.*. ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีสู่งทีสุ่ดในโลกมคีวามสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ท่าน

สามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ไดร้อบทศิ 360 องศา ทีคู่่รักทุกคู่ชาวเกาหลจีะตอ้งทําคอื การคลอ้ง

กญุแจคู่รัก Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร ์โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความ หรอืชือ่ของคู่รักไวบ้นแมก่ญุแจ

และก็จะนําแมก่ญุแจนีไ้ปคลอ้งกบัรัว้เหล็ก สว่นลกูกญุแจเคา้จะทิง้ไปดว้ยความเชือ่ทีว่่าหากคู่รักคู่ใด ไดม้า

เยอืนและคลอ้งกญุแจคูรั่กกนัทีน่ีจ่ะทําใหค้วามรักของทัง้คูย่นืยาวไมพ่รากจากกนัไปตลอดกาล 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

จากนัน้พาทา่นชอ็ปป้ิง ณ หา้งชนิเซเกะ ดวิตีฟ้ร ี(Shinsegae Duty Free)  เป็นหา้งทีม่ขีนาดใหญม่าก 
อยูใ่จกลางกรุงโซล โดยมโีซนเครือ่งสําอางคแ์บบ Duty Free ที่
ใหญท่ีส่ดุในเกาหล ีและเนน้สนิคา้แฟชัน่ งานดไีซน์ ทีผ่สมผสาน
กันระหว่างความเก่ากับความใหม่ ไปจนถงึแบรนด์หรูระดับโลก
อยา่งครบครัน 

 
เย็น    รบัประทานอาหารเย็น (8) เมนบูาบคีวิบฟุเฟ่ต ์

จากนัน้เดนิเวลาทา่นเดนิชอ็ปป้ิง ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่ชอ็ปป้ิง
ขึน้ชือ่และ สถานทีร่วมแฟชัน่ชัน้นําของกรงุโซลหรอืทีค่นไทยรูจั้ก
กับในชือ่สยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกับสนิคา้วัยรุ่นมากมาย
หลากหลายยีห่อ้ไมว่่าจะเป็นเครือ่งสําอางยีห่อ้ดังๆอยา่ง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE 
HOUSE, MISSHA ฯลฯเสือ้ผา้แฟชัน่มสีไตล,์ รองเทา้สน้สูงน่ารักๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ , นอกจากนี้ยังมี
รา้นอาหารและรา้นคาเฟ่น่ารักๆซึง่ทีน่ี่จะมวีัยรุ่น หนุ่มสาวเกาหลไีปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน และนํา
ทา่นเขา้ สูท่ีพั่กโรงแรม  GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 
 
วนัที5่ 

 
ศูนยส์มุนไพร - พพิธิภณัฑส์าหร่าย+ใส่ชุดฮนับก - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - ออกเดนิทางจาก
สนามบนิอนิชอน - กรงุเทพฯ  (พเิศษ ชมซากรุะ@ยออโีด เฉพาะชว่งทีซ่ากรุะบานเทา่น ัน้) 
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

แลว้นําท่านสู ่ศนูยส์มุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบ ารุงตบั ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที่

ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800เมตร ชาว

เกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับใหส้ะอาด

แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล ์

กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา  

จาก นั้น นํ าท่ านเดินทางสู่  พิพิธภ ัณฑ์สาหร่าย  (Seaweed 

Museum) เป็นสถานทีผ่ลติและแสดงการเลีย้งสาหร่ายครบวงจร ทุก

ท่านสามารถเลอืกซือ้สาหร่าย พรอ้มทัง้ทดลองชมิไดต้ามอัธยาศัย 

และชมการแปรรปูสาหรา่ยเป็นรสต่างๆ อยา่งเชน่ รสกุง้ รสหม ูรสกมิ

จ ิรสวาซาบ ิฯล แลว้เชญิท่าน สวมชุดฮนับก (Hanbok) ซึง่เป็นชดุประจําชาตขิองประเทศเกาหลีใต ้

ถา่ยรปูกบัฉากจําลอง 4 มติซิ ึง่มคีวามสวยงามและประทับใจ พรอ้มถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึเพือ่ไปอวดคนทางบา้น    

 (ชว่งทีด่อกซากรุะบาน จะพาทา่นไป) ชมดอกซากรุะ หรอือกีชือ่นงึเรยีกวา่ดอกเชอรี ่(Cherry Blossom) จะ

บานสะพร่ัง ไปทั่ว ถนนยออโิด (Yeouido's Streets) ซึง่มตีน้

ซากุระกว่า 1,400 ตน้ในบริเวณนี้ ในเดือนเมษายนในแต่ละปี 

ประมาณกลางเดอืน จะมกีารจัดเทศกาลดอกซากรุะ ณ ถนนสายนี ้

ทุกท่านจะไดส้ัมผัสสสีันแห่งดอกซากรุะ พรอ้มถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ

ในบรรยากาศสุดโรแมนตคิ กับสีขาวอมชมพูของดอกซากุระที่

สวยงาม 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (9) เมนบูลุโกก ิ 

 แลว้พาทา่นละลายเงนิวอนที ่รา้นคา้สนามบนิ หรอืซปุเปอรม์าร์

เก็ต ซึง่ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ พืน้เมอืงเป็นการสง่ทา้ยกอ่นอําลาเกาหล ีอาท ิบะหมีช่นิราเมยีน อดูง้ 

กมิจ ิลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ําจิม้หมยู่างเกาหล ี จากนัน้เดนิทางไปยังสนามบนิอนิชอน เพื่อเดนิทาง

กลับสูป่ระเทศไทย 

 
......... น.  นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุเทพฯโดยสายการบนิ Jinair /T’way เทีย่วบนิที ่........... 
......... น.    ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ... 
 
 

 
 



 

 

 

FLIGHT DETAILS 

Jinair 

LJ004 BKK - ICN 22.25-05.40+1 

LJ003 ICN - BKK 17.10-21.10 

LJ002 BKK - ICN 01.05 - 08.25 

LJ001 ICN - BKK 19.55 - 23.35 

T’WAY TW102 BKK - ICN 01.20-08.40 

TW101 ICN - BKK 20.05-00.10+1 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

เดอืน วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั  
2 ทา่น 

เด็กอายตุ า่
กวา่ 
12 ปี  

INFANT พกัเดีย่ว 

มนีาคม 

04 – 08 , 10 – 14 , 24 – 28  14,900 - 

3,000 - 5,900 - 

02 – 06 , 08 – 12 , 12 – 16 , 16 
– 20  

22 – 26 , 26 – 30 , 30 – 03  
15,900 - 

06 – 10 , 14 – 18 (LJ/TW) 
 20 – 24 , 28 – 01  

16,900 - 

เมษายน 

08 – 12 , 22 – 26 , 28 – 02        15,900 - 

02 – 06 , 16 – 20 , 20 – 24  
26 – 30 , 30 – 04   

16,900 - 

04 – 08 , 10 – 14 , 14 – 18  
18 – 22 , 24 – 28  

17,900 - 

**หมายเหต ุผูร้ว่มเดนิทางตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 20 ทา่น 
 
อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดั(ตัว๋กรุ๊ป) ตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุ
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ตามรายการระบ ุ
 คา่รถรับสง่ ตามรายการระบ ุ
 น า้ดืม่ทา่นละ 1 ขวด / คน / วนั 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่(ขึน้อยูก่บัการผนัแปรของภาษนี า้มนั ณ วนัน ัน้ๆ) 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมแจง้เขา้ - ออกของบคุคลตา่งดา้วคา่วซีา่เขา้ประเทศของบคุคลตา่งดา้ว (ถา้ม)ี 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่พเิศษสําหรับบคุคลตา่งดา้ว หรอืยืน่วซีา่เรง่ดว่น ซึง่บรษัิทฯ จะเรยีกเกบ็เพิม่เป็นกรณีตามจรงิ  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเชน่ คา่โทรศัพทโ์ทรสารโทรเลขคา่ซกัรดีคา่อาหาร-เครือ่งดืม่นอกเหนอืจากรายการ 
 คา่มนิบิาร ์คา่ชมภาพยนตรช์อ่งพเิศษภายในหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 



 

 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าเกนิพกิดั (สายการบนิกําหนดใหไ้มเ่กนิทา่นละ 15 กก.) 
 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทา่นละ 50,000 วอน/คน/ทปิ หรอื 1,500 บาท / ทปิ / ทา่น  

(ในสว่นของหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเนือ่งมาจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, เหตสุดุวสิยั, การเมอืง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษกีารบรกิารหกัณ ทีจ่า่ย 3% (ในกรณีทีต่อ้งการขอใบเสร็จมภีาษ)ี 
 
หมายเหต ุ 
 รายการ และราคาสําหรับผูร้ว่มเดนิทางผูใ้หญอ่ยา่งนอ้ย 20 ทา่น เดนิทางไป และกลับพรอ้มคณะ 
 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งกบั 

สายการบนิ และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย อยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

 ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋
เครือ่งบนิ ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีเกดิความเสยีหาย หรอืสญูหาย สําหรับกระเป๋าเดนิทาง หรอืของมคีา่สว่นตวั
ของทา่นระหวา่งการเดนิทาง 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบ และขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิไมว่า่ท ัง้หมด หรอืบางสว่น ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
มไิดร้บัอนญุาตใหเ้ดนิทางเขา้ หรอืออกนอกประเทศ อนัเนือ่งมาจากการพจิารณาของเจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้เมอืง หรอื มสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่น ดว้ยเหตอุนัเนือ่งมาจากความผดิพลาด 
ความลา่ชา้ การเปลีย่นแปลงบรกิารของสายการบนิ บรษิทัขนสง่ หรอืหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง เหตกุารณ์ทาง
การเมอืง การจลาจล ภยัธรรมชาต ิอนันอกเหนอืจากความควบคมุ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมใ่ชบ้รกิารบางสว่น
หรอืท ัง้หมด โดยความสมคัรใจของผูเ้ดนิทางเอง และ/หรอืไมเ่ดนิทางไปพรอ้มคณะ และ/หรอืไมป่รากฏ
ตวัในวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ีไ้ดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเวลา 
การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวสิยัอืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี ้เพือ่ความปลอดภยั และประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง
เป็นสําคญั 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญู
หาย หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

 บรษัิทฯ จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวันเทา่นัน้  หากทา่นไมส่ามารถรว่มทัวร์
ทกุวัน แคส่มคัรมารว่มทัวรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพั่กในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่น
ไมร่วมทัวรใ์นบางวัน ทางบรษิทัจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD 
(กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ัดจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 

 เด็ก หมายถงึ ผูท้ีม่อีายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
 หนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 
 *.*.*. น า้หนกักระเป๋าคนละ 15 กโิลกรมั*.*.*. 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชาํระทัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 20 
วันหากเป็นชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุยาวชาํระทัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 30วัน  (การไมช่ําระเงนิคา่มดัจํา หรอื
ชําระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัด หรอืยกเลกิการ
เดนิทาง)  

2. ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ
ในรายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

การยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-20 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร ์  

**ชว่งเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได*้* 
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 


