
 

 

 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 11155 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 โปรแกรมการท่องเท่ียว 
วนัท่ี 1 

01 กมุภาพนัธ์ 19 
พบกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ  - ออกเดนิทางจากสนามบินสวุรรณภมูิ 

วนัท่ี 2 
02 กมุภาพนัธ์ 19 

เดนิทางถึงสนามบนิอินชอน – หมูบ้่านเทพนิยาย – ไชนา่ทาวน์ – เกาะวอลมิโด – ไร่องุ่น ซนัมอรู –  
ไร่สตรอเบอร์ร่ี   

วนัท่ี 3 
03 กมุภาพนัธ์ 19 

สวนสนกุโซลแลนด์ – ท ากิมจิ + ใสช่ดุฮนับก – รันนิ่งแมน – SM Duty Free 

วนัท่ี 4 
04 กมุภาพนัธ์ 19 

ศนูย์โสม – น า้มนัสนเข็มแดง – หมูบ้่านนมัซานโกลฮนัอก – ชินเซเกดวิตีฟ้รี  – ศนูย์เคร่ืองส าอาง – 
ตลาดเมียงดง 

วนัท่ี 5 
05 กมุภาพนัธ์ 19 

ศนูย์สมนุไพรบ ารุงตบั – คลองชองเกชอน – พลอยสีมว่ง – ตลาดฮงอิก 

วนัท่ี 5 
06 กมุภาพนัธ์ 19 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ออกเดนิทางจากสนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 

วันท่ี 1   พบกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดนิทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 
19.30 น    คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์...  สายการบินไทย  
 เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ทา่นก่อนขึน้เคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
22.30 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลีใต้  โดยสายการบินไทย เท่ียวบนิท่ี  TGXXXX 

 (บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาท่ีแนน่อนอีกครัง้ก่อนเดนิทาง  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 หากลกูค้าเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัด้วยเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจองคะ่) 
วันท่ี 2  เดินทางถึงสนามบินอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ – เกาะวอลมิโด – ไร่องุ่น ซันมอรู 

–  ไร่สตรอเบอร์ร่ี   
06.00 น       ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
เช้า หลังผ่านพิ ธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย น าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านเทพนิยาย ( DONGWHA 

MAEUNL) ได้ถูกเนรมิตร และตกแต่งให้หมู่บ้านท่ีแสนธรรมดาให้กลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย โดยน า
นิยายท่ีทุกท่านคุ้นเคยหลายเร่ืองมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บ้านแห่งนี ้เช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กับคน
แคระทัง้ 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูน้อยหมวกแดง ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายภาพได้เกือบทุกมุม หนัไปทาง
ไหนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลกึ   

 
 
 
 
 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ไชน่าทาวน์ (CHINA TOWN) เป็นชุมชนของชาวจีนท่ีถือก าเนิดจากการเปิดท่าเรือ

อินชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดีตนับเป็นพืน้ท่ีส าคญัในการขนส่งและค้าขายสินค้าจากประเทศจีน ส าหรับ
ปัจจบุนันีช้าวจีนท่ียงัคงอาศยัอยู่เป็นรุ่นท่ี 2 หรือรุ่นท่ี 3 นบัจากท่ีมีการบุกเบิก แต่กลิ่นไอและการด ารงไว้ซึ่ง
วฒันธรรมของคนรุ่นก่อนยงัคงมีให้เห็น รวมไปถึงการได้มีโอกาสได้ลิม้ลองรสชาติอาหารจีนท่ีมีให้เลือกสรร
หลายร้านท่ีอินชอนไชนา่ทาวน์แหง่นี ้

 
 
 
 
 
 ตอ่มาน าทา่นชมเกาะวอลมิโด (Wolmido Island) สถานท่ีพกัผอ่นริมทะเล เกาะวอลมิโดตัง้อยูห่่างจาก

แผน่ดนิใหญ่เมืองอินชอนเพียง 1 กิโลเมตร อดีตเคยจดุยทุธศาสตร์ท่ีทหารอเมริกนั และกองก าลงั
สหประชาชาตใิช้ยกพลขึน้บกเพ่ือชว่ยเกาหลีใต้ ตอบโต้การรุกรานของเกาหลีเหนือ ในสงครามเกาหลีเม่ือปี 
1950 ปัจจบุนัเมืองอินชอนได้สร้างถนนเช่ือมตอ่เกาะนีก้บัแผน่ดินใหญ่ วิวทิวทศัน์ของเกาะวอลมิโด มีความ
สวยงามถึงขัน้ท าให้เมืองอินชอนพฒันาเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว และแหลง่พกัผ่อนหย่อนใจหลกัของเมือง โดยมี
การก่อสร้างร้านค้า และทางเดนิขนาดใหญ่เรียบชายฝ่ัง นอกจากนีย้งัมีการจดักิจกรรมตา่งๆ เพ่ือสร้างความ
ประทบัใจให้กบัผู้มาเยือน ท าให้เกาะแห่งนีน้อกจากจะเป็นท่ีช่ืนชอบของเหลา่วยัรุ่นแล้ว ยงัเปิดกว้างส าหรับ
ผู้คนทกุเพศทกุวยัด้วยเชน่กนั    

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (1) เมน ูชาบชูาบเูห็ด  



 

 

 จากนัน้ เดินทางไปยัง ไร่องุ่น ซันมอรู (Sanmeoru Farm)  ตัง้อยู่
บริเวณเชิงเขา Gamaksan ท่ีความสูง 675 เมตรจากระดบัน า้ทะเล 
เป็นไร่องุ่นของเกาหลีท่ีปลูกองุ่นป่าแล้วน าเอามาแปลรูปเป็น
เคร่ืองด่ืม โดยเฉพาะไวน์องุ่นท่ีมีช่ือเสียงมาแห่งหนึ่งของเกาหลี 
เพราะมีสภาพแวดล้อม และสภาพอากาศท่ีดี เหมาะกับการเติบโต
ขององุ่น นักท่องเท่ียวสามารถเข้าชม กระบวนการผลิต ได้หลายๆ
สว่น ตัง้แตข่ัน้ตอนการหมกั และเด็ดองุ่น โรงบม่ และสถานท่ีเก็บไวน์ในถงัไม้ รวมทัง้จะได้ชิมไวน์และผลผลิต
ต่างๆด้วย  นอกจากนีท่ี้ไร่องุ่น ซันมอรู ยังมีการสอนการประกอบอาหารและขนมประเภทต่างๆท่ีมี
สว่นประกอบจากองุ่นด้วย เช่น เค้ก แยม พดุดิง้ จนถึงของใช้เช่น สบู่
ด้วย  น าท่านสู่  ไร่สตรอเบอร่ี เชิญท่านลิม้รสผลสดในบรรยากาศไร่
สตรอเบอร์ร่ีจริงๆ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร่ีของเกาหลีว่า มี
วิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร่ีท่ีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และ
หวานหอมชวนรับประทาน 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า (2)  เมนบูลุโกกิ (หมผูดัซอส) 
   จากนัน้น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกัเมืองซูวอน JM HOTEL หรือเทียบเทา่ระดับ 3 ดาว 
วันท่ี 3 สวนสนุกโซลแลนด์ – ท ากิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – รันน่ิงแมน – SM Duty Free 
เช้า รับประทานอาหารเช้า (3)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าทา่นสูส่วนสนกุโซลแลนด์ (Seoulland) เป็นสวนสนกุแหง่แรกของเกาหลีท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม
ล้อมรอบด้วยภเูขา Cheonggyesan จดัรูปแบบเป็น ‘World Square’ ท่ี
สามารถช่ืนชมไปกบัสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหลี และทัว่ทกุ
มมุโลก มีเคร่ืองเลน่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 40 rollercoasters, 
Black Hole 2000, Galaxy Train, Rapid Current Ride, Magic 
Carpet, Movie Theater, Story Land และอ่ืนๆ นอกจากนี ้ยงัมีการจดั
แสดงงานเทศกาลท่ีมีความหลากหลายและเปล่ียนแปลงไปตาม
ฤดกูาลท่ีไมซ่ า้กนัในชว่งเย็น พิเศษ !!กิจกรรมในฤดหูนาวท่ีต้องห้ามพลาด กระดานเล่ือนหิมะ Snow Sled  
**ขอสงวนสทิธ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรม ในกรณีที่ลานหิมะปิดให้บริการ **   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (4) เมนบูแูดจิเก (หม้อไฟรวมมิตรสไตล์เกาหลี) 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่ กิมจิแลนด์ กิมจิเกิดขึน้ในสมยัราชวงศ์โชซอน โดยชาวบ้านเก็บผกัสดมาหมกัไว้ในไห
และสามารถเก็บไว้กินได้ทุกฤดกูาลของชาวเกาหลี ซึ่งสามารถท าเป็นอาหารแทบทุกชนิด เช่น ข้าวต้ม ข้าว
สวย ซุป ข้าวผดั สต ูบะหม่ีจนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลี นิยมท ากิมจิกินเองท่ีบ้านต าหรับกิมจิแตล่ะ
บ้านจึงไม่เหมือนกนัและตกทอดเป็นมรดกปลายจวกัของสตรีเกาหลีอีกด้วยพร้อมเก็บภาพความประทับใจ
กับการสวมชุดประจ าชาตฮิันบก  



 

 

พิเศษสุด!!! พาท่านพบกับ RunningManThemePark แหล่งเท่ียว
แห่งใหม่ในย่านอินซาดงท่ีมาพร้อมกับธีมรันนิ่งแมน รายการวาไรตี ้
ยอดฮิตของเกาหลีท่ีมีแฟนคลบัจากทัว่โลกRunning Man EP1 ‘Find 
The Treasure’ จะมีภารกิจตา่งๆ กว่า 10 ภารกิจ ให้ได้ตามล่าสะสม
คะแนนR-Pointซึ่งหากผู้ เล่นสะสมคะแนนได้มากกว่า80 คะแนนจะได้รับใบประกาศนียบตัรท่ีระบุว่าคณุคือ
สมาชิกคนใหมข่อง Running Man คนท่ี 8 

 
 
 
 
 

แล้วพาท่านช็อปปิง้สินค้าปลอดภาษีท่ี ดิวตีฟ้รี โดยท่ีน่ีมีสินค้าชัน้น าให้ท่านเลือกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด 
อาทิ น า้หอม เสือ้ผ้า   เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (5) เมนบูฟุเฟ่ต์หมยูา่งเกาหลี 
 และน าทา่นเข้า สูท่ี่พกัโรงแรม HAEDAMCHAE หรือเทียบเทา่ระดับ 3 ดาว 

วันท่ี4 ศูนย์โสม – น า้มันสนเข็มแดง – หมู่บ้านนัมซานโกลฮันอก – ชินเซเกดิวตีฟ้รี  – ศูนย์เคร่ืองส าอาง 
– ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พาท่านเข้าชมศนูย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมท่ีมีคณุภาพดี

ท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า 
กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ ใหญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ  น าท่านเข้าชม  น า้มนัสนเข็มแดง (Red Pine) 
ปัจจบุนันิยมมารับประทานเพ่ือล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมนัในเส้นเลือดทัว่ทัง้ร่างกาย ป้องกนัไขมนัอดุตนัใน
เส้นเลือด , โรคหวัใจ , โรคภมูิแพ้ เป็นต้น  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (7) เมนซูมักเยทงั (ไก่ตุน๋โสม) 
จากนัน้น าท่านไปยัง หมู่บ้านนัมซานโกลฮันอก (Namsangol 
Hanok Village)  ตัง้อยู่บนเนือ้ท่ีกว้างถึง 7 ,934 ตารางเมตร 
โดยประกอบไปด้วย 3 สว่น ได้แก่ สวนแบบเกาหลี ศนูย์กระสวย
เวลา และตัวหมู่ บ้าน ส าหรับลักษณะของตัวบ้านจะเป็น
ลักษณะเฉพาะของเกาหลีในสมัยราชวงศ์โชซอน หรือ ท่ี
เรียกวา่ฮนัอก เม่ือคณุเดนิเข้าสูป่ระตดู้านหน้า 



 

 

จะพบกับอาคารชูนูกัก(Chunugak) ตัง้อยู่ทางด้านซ้ายมือของสระน า้ โดยริมน า้เป็นพืน้ท่ีท่ีสวยงามมาก
ประกอบด้วยบ้านแบบดัง้เดิม 5 หลงั ภายในบ้านมีเฟอร์นิเจอร์ตกแตง่ท่ีแสดงให้เห็นถึงชีวิตประจ าวนัของคน
ในอดีต นอกจากนีย้งัสามารถเลือกซือ้ของท่ีระลึก ขนมกินเล่น 
และชาแบบดัง้เดิมได้อีกด้วย ต่อมาน าท่านไปยงั ห้างชินเซเกะ 
ดิวตีฟ้รี (Shinsegae Duty Free)  เป็นห้างท่ีมีขนาดใหญ่มาก 
อยู่ใจกลางกรุงโซล โดยมีโซนเคร่ืองส าอางค์แบบ Duty Free ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี มีทัง้หมด 15 ชัน้ (โซน Duty Free จะอยู่ท่ี
เฉพาะชัน้  8-12 เท่ านั น้ ) เน้นสิน ค้าแฟชั่น  งาน ดี ไซ น์  ท่ี
ผสมผสานกันระหว่างความเก่ากับความใหม่ ไปจนถึงแบรนด์หรูระดบัโลกอย่างครบครัน นอกจากห้างชินเซ
เกะ สาขาเมียงดง นีจ้ะใหญ่เป็นอนัดบัต้นๆของกรุงโซลแล้ว ยงัเป็นสถานท่ีจดัแสดงผลงานออกแบบและงาน
ศิลปะจากนักออกแบบและศิลปินระดบัประเทศไปจนถึงระดบันานาชาติด้วย รวมทัง้ท่ีห้างนีย้ังเป็นจุดถ่าย 
รายการ, ละคร และซีร่ีย์ยอดฮิตมาแล้วหลายเร่ืองด้วยกนั เชน่ The legend of Blue Sea และ Goblin 
ต่อมาอิสระให้ท่านได้เลือกซือ้เคร่ืองส าอางค์แบรนด์ดงัของเกาหลี ณ ศูนย์เคร่ืองส าอาง มีให้เลือกมากมาย
หลายย่ีห้อ อาทิเชน่ ครีมน า้แตกท่ีโดง่ดงั ครีมหอยทาก แปง้โรตี โลจคูสิ ฯลฯ 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (8) เมนอูาหารจีน สไตล์ไทย 
จากนัน้เดินยอ่ยตอ่กนัท่ี ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิง้ขึน้ช่ือและ
สถานท่ีรวมแฟชัน่ชัน้น าของกรุงโซลหรือท่ีคนไทยรู้จกักบัในช่ือ
สยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกับสินค้าวัย รุ่นมากมาย
หลากหลายย่ีห้อไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอางย่ีห้อดงัๆอย่าง 3CE, 
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA 
ฯลฯ เสือ้ผ้าแฟชัน่มีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนีย้งัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่
นา่รักๆซึง่ท่ีน่ีจะมีวยัรุ่น หนุม่สาวเกาหลีไปรวมตวักนัมากมายในแตล่ะวนั  

 และน าทา่นเข้า สูท่ี่พกัโรงแรม  HAEDAMCHAE หรือเทียบเทา่ระดับ 3 ดาว 
วันท่ี5 ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ – คลองชองเกชอน – พลอยสีม่วง – ตลาดฮงอิก  
เช้า รับประทานอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 แล้วน าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและ

ระดับสูงเหนือน า้ทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตับให้สะอาด
แข็งแรง ปอ้งกนัโรคตบัแข็งไมถ่กูท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บหุร่ี สารตกค้างจากอาหารและยา  

 จากนัน้น าท่านชม คลองชองเกชอน เป็นคลองท่ีเก่าแก่มากของ
ประเทศเกาหลี ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล มีอายุกว่า 600 ปี ถูกขุด
ขึน้มาโดยใช้ก าลังคนนับแสนตัง้แต่สมัยกษัตริย์ยองโจ แห่ง
ราชวงศ์โชชอน จากเดิมมีการถมคลองสร้างเป็นถนนและทางดว่น 
มีการสร้างตกึสงู อาคารธุรกิจ ซึ่งท าให้บริเวณคลองชองเกชอนต็ม
ไปด้วยชุมชนแออดั จนกระทัง่ปีค.ศ. 2003 มีการทบุทางดว่น และ



 

 

รือ้ถนนโดยรอบมากมาย ฟืน้ฟูธรรมชาติสองฝ่ังคลอง และท าทางเดินเลียบคลองซึ่งนกัท่องเท่ียวสามารถเดิน
ชมคลองได้อย่างไม่เบื่อ ปรับปรุงน า้เน่าเสีย ให้เป็นน า้ใสสะอาด ท าให้นกัท่องเท่ียวจากทัว่ โลกหลัง่ไหลกันมา
เท่ียวชมความงาม 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (10) เมนบูีบมิบบั (ข้าวย าเกาหลี) 
 แล้วน าทา่นชม โรงงานพลอยสีม่วง(Amethyst) คนเกาหลีเช่ือวา่เป็น พลอยแห่งสขุภาพและน าโชค โดยมีตัง้แต่

สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีความงดงาม ทัง้ แหวน จี ้ต่างหู และสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ให้ท่านเลือก
มากมาย  จากนัน้พาท่าน ช็อปปิง้ต่อท่ี ตลาดฮงอิก แหล่งช้อปปิง้ท่ีอยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลยัช่ือดงัใน
เกาหลี สินค้าในย่านนีส้่วนใหญ่เป็นสินค้าวยัรุ่นท่ีทนัสมยัและราคาไมแ่พงเช่นเสือ้ผ้าท่ีออกแบบโดยดีไซด์เนอร์
เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนั
เสาร์ลานหน้าประตขูองมหาวิทยาลยัฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบตา่งๆ เช่น เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา เสือ้ผ้า 
และของแฮนด์เมด ท่ีนา่รักและใช้ความคดิสร้างสรรค์ ของบางอย่างท ามาชิน้เดียวเพ่ือให้ได้เลือกซือ้ บางท่ีอาจ
เป็นสินค้าท่ีมีชิน้เดียวในโลก 

 
 
 
 
 
 
เย็น    รับประทานอาหารเย็น (11) เมนจูิมดกั (ไก่พะโล้เกาหลี) 
 และน าทา่นเข้า สูท่ี่พกัโรงแรม  HAEDAMCHAE หรือเทียบเทา่ระดับ 3 ดาว 
วันท่ี6 ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ออกเดนิทางจากสนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ 
 เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเวลาประมาณ 6.00 น. 
เช้า รับประทานอาหารเช้า (12) SETBOX 
 จากนัน้พาท่านละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบิน หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซือ้สินค้า พืน้เมือง

เป็นการส่งท้ายก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น า้จิม้หมูย่าง
เกาหลี   

 
 
 จากนัน้เดนิทางไปยงัสนามบนิอินชอน เพ่ือเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
10.00 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เท่ียวบนิท่ี TG XXXX 
13.50 น.     ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 
 
 
 



 

 

 
FLIGHT DETAILS 

 
 THAI AIRWAY 

TGXXXX 01 FEB 18 BKK - ICN 22.30 – 06.00+1 

TGXXXX 06 FEB 18 ICN - BKK 10.00 – 13.50 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั  
2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 
12 ปี  

INFANT พกัเดีย่ว 

01 – 06 กมุภาพนัธ์  2019 19,900 - 7,000 - 5,900 - 

อพัเกรด Business Class  (ไป-กลบั) 6,000 - 

**หมายเหตุ  หากต้องการรีเควสทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน  กรุณาแจ้ง ณ ตอนทีท่ าการจอง 

บัตร  ROP (Royal Orchid Plus) ทุกชนิด ไม่สามารถใช้สิทธ์ิ + นน เพิม่ได้ เเละสะสมไมล์ไม่ได้ทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั(ตัว๋กรุ๊ป) ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ 
 น า้ด่ืมท่านละ 1 ขวด / คน / วนั 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึน้อยู่กบัการผนัแปรของภาษีน า้มนั ณ วนันั้นๆ) 



 

 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวซ่ีาเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาพิเศษส าหรับบุคคลต่างดา้ว หรือยืน่วซ่ีาเร่งด่วน ซ่ึงบริษทัฯ จะเรียกเก็บเพ่ิมเป็นกรณีตามจริง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น ค่าโทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขค่าซกัรีดค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ 
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินก าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 30 กก.) 
 ค่าทปิมคัคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 55,000 วอน/คน/ทปิ หรือ 1,600 บาท / ทปิ / ท่าน 
 ค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน, เหตุสุดวสิยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษกีารบริการหักณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีทีต้่องการขอใบเสร็จมภีาษี) 
หมายเหตุ  
 รายการ และราคาส าหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 25 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบั 

สายการบิน และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตาม

สถานการณ์ดงักล่าว 
 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่านระหวา่งการ

เดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีทีผู้่เดนิทางมไิด้รับอนุญาตให้เดนิทางเข้า 

หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพจิารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มส่ิีงผดิกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผดิพลาด ความล่าช้า การเปลีย่นแปลง
บริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาต ิอนันอกเหนือจากความ
ควบคุม 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีทีผู้่เดนิทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมคัรใจ
ของผู้เดนิทางเอง และ/หรือไม่เดนิทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตวัในวนัเดนิทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลา การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวสิยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย หรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัร
มาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะ
คดิค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 
(ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

 เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 



 

 

 หนังสือเดนิทางจะต้องมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง 
 *.*.*. น า้หนักกระเป๋าคนละ 30 กโิลกรัม*.*.*. 
เง่ือนไขการให้บริการ 

1. การจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาทภายใน 1 วนัหลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30 วนั 
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   
(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือ
ยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้* 
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 


