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 รายการทัวร์ เช้า เที่ยง เย็น ที่พัก 

วันที่ 1 
11 กันยายน 62 

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ– ออก
เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 

- - - - 

 
วันที่ 2 

12 กันยายน 62 

 
เดินทางถึงสนามบินอินชอน – พาจู
เอ้าท์เลท  – ถ ้าควังมยอง 

 
- 

บีบิมบับ 
+ 

ซุป 

 
คัลบี 

NEW M HOTEL 
หรือเทียบเท่า 
ระดับ 3 ดาว 

 
วันที่ 3 

13 กันยายน 62 

 
ป้อมฮวาซอง  – สวนสนกุเอเวอร์
แลนด์  – ศูนย์เคร่ืองส้าอางค์  – 
ตลาดทงแดมุน +  ตลาดพัมโทแกบี 
(Bamdokkaebi Market) @DDP 

 
โรงแรม 

 
บาบีคิว 
บุฟเฟ่ต์ 

 
ซัมเกทงั 

INTER CITY 
HOTEL 

หรือเทียบเท่า 
ระดับ 3 ดาว 

 
วันที่ 4 

14 กันยายน 62 

ศูนย์โสม – น ้ามันสนเข็มแดง – 
มหาวิทยาลัยอีแด  –พิพิธภัณฑ์
สาหร่าย +ท้าคิมบับ - ถ่ายชุดฮันบก 
–  ดิวตี ฟรี – ตลาดเมียงดง 

 
โรงแรม 

 
บุลโกก ิ

 
ชาบู 
ชาบู 

INTER CITY 
HOTEL 

หรือเทียบเท่า 
ระดับ 3 ดาว 

วันที่ 5 
15 กันยายน 62 

ศูนย์สมุนไพร – ย่านยอนนัมดง – 
ย่านมหาวิทยาลัยฮงแด – ร้านละลาย
เงินวอน กรุงเทพฯ 

โรงแรม จิมดัก - - 

 

 
น ้าหนักกระเป๋าโหลด 30 กิโลกรัม ถือขึ นเครื่อง 7 กิโลกรัม 

บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอีกครั งก่อนเดินทาง 
หากลูกค้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยเครื่องบินภายในประเทศ 

FLIGHT DETAILS 

 
  THAI AIRWAY 

TG8086 11 SEP BKK - ICN 21.35 – 05.00+1 

TG8089 15 SEP ICN - BKK 22.50 – 02.40+1 



 

 

*****กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนท้าการจองค่ะ***** 
รายการทัวร์ 

วันที่ 1  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 

18.30 น    คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์...  สายการบินไทย  
 เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง 
21.35 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG8086 บริการเสิร์ฟอาหารร้อน
บนเครื่อง 
 (บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอีกครั งก่อนเดินทาง  
 หากลูกค้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนท้า
การจองค่ะ) 

วันที่ 2  เดินทางถึงสนามบินอินชอน – PAJU PREMIUM OUTLET – ถ ้าควังมยอง 

05.00 น       ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
เช้า หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย จากนั้นน าท่านช็อปปิ้ง พาจู พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต  

PAJU PREMIUM OUTLET แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ และใหญ่ทีสุ่ดในเกาหลี ซึ่งมีร้านค้าหลากหลาย
กว่า 165 ร้านค้าและมีสินค้าแบรนด์ดัง มากมาย เช่น Armani, Calvin, Diesel , DKNY , Guess , 
Escada ฯลฯ  

 อิสระให้ท่านช็อปปิ้งตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน (1) เมนูบีบิมบับ (ข้าวย าเกาหลี+ซุป)  
บ่าย จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ถ ้าควังมยอง ซึ่งในอดีตคือเหมืองถ่านหินตั้งแต่สมัยยุคอาณานิคมญี่ปุ่น

เป็นสถานท่ีส าคัญแห่งหนึ่งทางประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลีตั้งอยู่ท่ีเมืองควางมยอง จังหวัดค
ยองกีโด ก าเนิดขึ้นในปี 1912 ก่อนจะถูกท้ิงร้างในปี 1972 และในปัจจุบันได้กลายเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวแห่งใหม่ หลังจากท่ีได้ถูกเปิดให้เข้าชมได้อีกครั้ง ในปี 2011 ท าให้ท่ีนี่เป็นถ้ าท่ีมีอายุถึง 



 

 

100 ปี ท่ีมีความสวยงาม และยังเป็นถ้ าแห่งเดียวในเขตปริมณฑลอีกด้วย ด้านในถ้ ามีท้ังพิพิธภัณฑ์
และพื้นท่ีทางประวัติศาสตร์ท่ีน่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีโลกใต้น้ า Cave Aqua World ให้ได้ชม และมี
ห้องโถงในการจัดแสดงดนตรีและศิลปะต่างๆ อีกด้วย ซึ่งความพิเศษของถ้ านี้คือ หน้าร้อน ภายใน
ถ้ าจะเย็น แต่หน้าหนาวภายในถ้ าจะอบอุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า (2)  เมนูคัลบ ี(หมูย่างเกาหล)ี 
   จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก NEW M HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่ 3 ป้อมฮวาซอง –สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เครื่องส้าอางค์ – ตลาดทงแดมุน + ตลาดพัมโทแกบี 
(Bamdokkaebi Market) @DDP 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (3)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
พาท่านเดินทางไปชม ป้อมฮวาซอง(Hwaseong Fortress) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ยุคโจ
ซอน (Joseon) สร้างขึ้นช่วงปี ค.ศ.1794-1796 เป็นป้อมปราการประจ าเขต Suwon-si ของจังหวัด
เคียงกีโด (Gyeonggi-do) เพื่อเป็นรากฐานส าหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้ก าแพงของป้อม
ปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศและมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ี
ยิ่งใหญ่และงดงาม ป้อมฮวาซองถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐโดยจะมีรูขนาดที่พอดีส าหรับใช้เป็นจุดยิงปืน หรือ 
ธนูได้ เชื่อ กันว่าเป็นการสร้างท่ีมีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของยุคนั้น และท่ีนี่ได้
ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์เมื่อปี ค.ศ. 1997 ด้วย ถึงแม้ว่าจะเคยผ่านการสู้
รบและถูกท าลายไปหลายส่วน แต่ก็มีการบรูณะขึ้นใหม่ตามรูปแบบดั้งเดิม ปัจจุบันจะมีการแสดง
หลายแบบท่ีบริเวณนี้ เช่น การเดินสวนสนามของทหารสมัยโบราณ เป็นต้น 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน (4) เมนู BBQ Buffet 

น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวน
สนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะ
ได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคู่แรก
ของโลก ท่ีนี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุขชมความน่ารักของ
หมี ท่ีสามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูก
ดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ 
 หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ท่ีจัดตามตารางประจ าวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ต่อมาอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องส าอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี ณ ศูนย์เครื่องส้าอาง มีให้เลือก
  มากมายหลายยี่ห้อ เช่น ครีมน้ าแตกที่โด่งดัง ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ   

จากนั้นพาท่านช็อปปิ้งต่อท่ี ตลาดทงแดมุน เป็น
ตลาดทีเ่ต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย และ
ห้างสรรพสินค้าท่ีทันสมัย  
กว่า 10 แห่งตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบดั้งเดิม
ของบริเวณฮึนอินจิมุน หรือประตูตะวันออก เป็น
แหล่งค้าของสินค้าประเภทผ้า เคร่ืองแต่งกายเครื่อง
หนัง เคร่ือง-นอน เคร่ืองใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์กีฬา 
เคร่ืองกีฬา รองเท้า และอื่นๆ สินค้ามีความหลากหลาย และทันสมัยในราคาท่ีไม่แพง พิเศษสุดพา
ท่านเดินชม ตลาดพัมโทแกบี ณ  Dongdaemun Design Plaza (DDP) อีกหนึ่งตลาดนัดท่ีถือ
เป็นอีเว้นท์พิเศษท่ีจัดขึ้นทุกปี แหล่งช้อปปิ้งสุดชิคที่มีสินค้าแฮนด์เมด เครื่องประดับ และสตรีทฟู้ด
มากมาย ทั้งยังมีมินิคอนเสิร์ตและดนตรีสดในช่วงดึกให้เหล่านักช้อปได้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงและ
บรรยากาศยามค่ าคืนในกรุงโซล  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น    รับประทานอาหารเย็น (5) เมนูซัมเกทัง (ไก่ตุ๋นโสม)  

 และน าท่านเข้า สู่ท่ีพักโรงแรม  INTER CITY HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่4 ศูนย์โสม – น ้ามันสนเข็มแดง – มหาวิทยาลัยอีแด  – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย    +ท้าคิมบับ 
ถ่ายชุดฮันบก – ดิวตี ฟรี – ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

 พาท่านเข้าชมศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมท่ีมี
คุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกว่า
ไทยถึง 2 เท่า กลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ ใหญ่ ท่ีท่านรักและนับถือ  น าท่านเข้าชม  
น ้ามันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้น
เลือดทั่วท้ังร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด , โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ้ เป็นต้น     

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน (7) เมนูบุลโกกี (หมูผัดซอสเกาหลี) 
จากนั้นพาท่านไปยัง ย่านมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา Ewha Womans University เป็นมหาวิทยาลัย
สตรีท่ีมีชื่อเสียง และมีความโดดเด่นของอาคารเรียนเป็นอย่างมาก และท่ีน่าสนใจนั่นก็คือ เป็น
สถานท่ี ท่ีมีวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม บริเวณโดยรอบนั้น เต็มไปด้วยต้นไม้ท่ีไม่เพียงแต่ให้ร่มเงาแต่ยังให้
ความสวยงามเป็นอย่างมาก ท้ังในยามดอกไม้บานอย่างซากุระ หรือช่วงฤดูใบไม้ร่วงท่ีมีการเปลี่ยนสี
ของใบไม้ท่ีสวยงามมากๆท้ังนี้บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยหรือท่ีเรียกกันว่าย่านอีแด ยังเป็นย่านช้
อปป้ิงยอดนิยมของบรรดาวัยรุ่นนักศึกษาและนักท่องเท่ียวอีกด้วย  สินค้าราคาไม่แพง แถมได้ชมวิวท่ี
สวยงามเดินเท่ียวอย่างเพลิดเพลินใจท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) เป็นสถานท่ีผลิตและแสดงการ
เล้ียงสาหร่ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซื้อสาหร่าย พร้อมท้ังทดลองชิมได้ตามอัธยาศัย และชม
การแปรรูปสาหร่ายเป็นรสต่างๆ อย่างเช่น รสกุ้ง รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯล แล้วเชิญท่านสวม

https://www.chilloutkorea.com/ewha-shopping-street/


 

 

ชุดฮันบก (Hanbok) ซึ่งเป็นชุดประจ าชาติของประเทศเกาหลีใต้ ถ่ายรูปกับฉากจ าลอง 4 มิติซึ่งมี
ความสวยงามและประทับใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกเพื่อไปอวดคนทางบ้าน 

 
 
 
 
 
 

แล้วพาท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ SM Duty Free โดยท่ีนี่มีสินค้าชั้นน าให้ท่านเลือกซื้อมากมาย
กว่า 500 ชนิด อาทิ น้ าหอม เส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ   
 

 
 

 
 
 
 
เย็น    รับประทานอาหารเย็น (8) เมนูชาบูชาบูสไตล์เกาหลี 

จากนั้นเดินย่อยต่อกันท่ี ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานท่ีรวมแฟชั่นชั้นน าของกรุงโซล
หรือท่ีคนไทยรู้จักกับในชื่อสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่
ว่าจะเป็นเครื่องส าอางยี่ห้อดังๆอย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, 
MISSHA ฯลฯเสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์ , รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ , รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ , นอกจากนี้ยังมี
ร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซึ่งท่ีนี่จะมีวัยรุ่น หนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
และน าท่านเข้า สู่ท่ีพักโรงแรม  INTER CITY HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่5 ศูนย์สมุนไพร – ย่านยอนนัมดง – ย่านมหาวิทยาลัยฮงแด – ร้านละลายเงินวอน  – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 แล้วน าท่านสู่ศูนย์สมุนไพรบ้ารุงตับ สมุนไพรชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ

และระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้
สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจาก
อาหารและยา ต่อมาน าท่านสู่ย่านยอนนัมดง ชื่อนี้อาจจะยังไม่คุ้นหูมากนักแต่เป็นท่ีๆ สายชิวห้าม
พลาดเลย  

 เพราะเป็นเป็นย่านท่ีดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ท่ีมีความครีเอทีฟออกมาเปิดร้านกันเนื่องจากค่าเช่าในเมืองมี
ราคาแพงมาก หลายคนเป็นร้านกาแฟฮิปๆตามซอย ร้านบูติคเก๋ๆ เวลาเดินไประหว่างทางจะมีร้าน
กาแฟสวยๆเก๋ๆซ่อนตัวอยู่มากมาย เดินดูทิวทัศน์ไปแวะจิบกาแฟไปชิลล์สุดๆ ซึ่งย่านยอนนัมดงนี้อยู่
ไม่ไกลกับย่านฮงแดท่ีทุกคนน่าจะคุ้นหูกันอยู่แล้ว ร้านกาแฟท่ีเราแนะน าจะเป็นร้านยอนนัมดง ชื่อ
เหมือนย่านเลย ซึ่งจุดเด่นของคาเฟ่นอกจากจะเป็นกาแฟและเบเกอรี่ท่ีรสชาติอร่อยแล้ว ภายในร้าน
ยังตกแต่งเป็นแนวการ์ตูน เหมือนกับซีรี่ย์เกาหลีเร่ือง Wให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพสวยๆน่ารักๆเก็บไว้เป็น
ท่ีระลึกด้วย 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน (10) เมนูจิมดัก (ไก่และวุ้นเส้นเกาหลีผัดซอส) 
 เดินเล่นย่อยอาหารก่อนกลับ ท่ีย่านสุดฮิป ย่านมหาวิทยาลัยฮงแด หรือ ตลาดฮงอิก แหล่งช้อปปิ้งท่ี

อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นท่ีทันสมัยและ
ราคาไม่แพงเช่นเสื้อผ้าท่ีออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องส าอาง 
และยั งมี ร้ าน แ บ รน ด์ เน มอยู่ ท่ั ว ไป เช่ น  EVISU, ZARA ทุ ก วั น เส าร์ ล าน ห น้ าป ระตู ข อ ง
มหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้า และของ
แ
ฮ
น
ด์
เ
ม
ด
 
ท่ีน่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างท ามาชิ้นเดียวเพ่ือให้ได้เลือกซื้อ บางท่ีอาจเป็นสินค้า
ท่ีมีชิ้นเดียวในโลก 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนท่ี ร้านละลายเงินวอน หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อ

สินค้า พ้ืนเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อค
โกแลต น้ าจิ้มหมูย่างเกาหลี    

 
 
  
เย็น    รับประทานอาหารเย็น (11) เมนูอูด้ง 
 แล้วเดินทางไปยังสนามบินอินชอน เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
22.50 น.  น าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 8089 บริการเสิร์ฟอาหารร้อนบน
เคร่ือง 
02.40 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ... 
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2 ท่าน 

เด็กอายุต่้า
กว่า 
12 ปี  

INFANT พักเดี่ยว 

11 – 15 กันยายน 2562 16,900 - 7,000 - 5,900 - 

อัพเกรด Business Class  (ไป-กลับ) 8,000 - 

** หากต้องการรีเควสที่นั่งบนเครื่องบิน  กรุณาแจ้ง ณ ตอนที่ท้าการจอง** 
บัตร  ROP (Royal Orchid Plus) ทุกชนิด ไม่สามารถใช้สิทธิ์ + นน เพิ่มได้ เเละสะสมไมล์ไม่ได้ทุกกรณ ี

อัตรานี รวม 

• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด(ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ 

• ค่าโรงแรมท่ีพักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 

• ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ 

• ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มตามรายการระบุ 



 

 

• ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ 

• น ้าดื่มท่านละ 1 ขวด / คน / วัน 

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึ นอยู่กับการผันแปรของภาษีน ้ามัน ณ วันนั นๆ) 

• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  

• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
อัตรานี ไม่รวม 

• ค่าท าหนังสือเดินทาง 

• ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้าม)ี 

• ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษส าหรับบุคคลต่างด้าว หรือย่ืนวีซ่าเร่งด่วน ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพ่ิมเป็นกรณีตาม
จริง  

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรีดค่าอาหาร-เคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ 

• ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าน้ าหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินก าหนดให้ไม่เกินท่านละ 30 กก.) 

• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน (กรณีจ่ายเป็นเงินวอนกรุณาเช็คเรท 
ณ วันเดินทางค่ะ) 

• ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ 

• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี) 
หมายเหตุ  
 รายการ และราคาส าหรับผู้ร่วมเดินทางผู้ใหญ่อย่างน้อย 25 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ 
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองท่ีนั่งกับ 

สายการบิน และโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม 

 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับ
ราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่า
ส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง 



 

 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้
เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด 
ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์
ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วน
หรือทั งหมด โดยความสมคัรใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏ
ตัวในวันเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่
กับเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ ท้ังนี้ เพ่ือความปลอดภัย และ
ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย 
การสูญหาย หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

 บริษัทฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าท่ีประสงค์จะไปท่องเท่ียวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถ
ร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเคร่ืองบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง 
และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าด้าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD 
(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ท่ีเป็นจริง เพ่ือทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

 เด็ก หมายถึง ผู้ท่ีมีอายุน้อยกว่า 12 ปี 
 หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
 *.*.*. น ้าหนักกระเป๋าคนละ 30 กิโลกรัม*.*.*. 
เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การจองคร้ังแรก มัดจ าท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทาง
ภายใน 20 วัน 
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวช าระท้ังหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน   
(การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมี
สิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)  



 

 

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ
ท่ีระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

การยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินท้ังหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร์  
**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้** 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงินมัดจ า หรือค่า
ทัวร์ท้ังหมด 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 


