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 โปรแกรมการท่องเท่ียว 
วนัที่ 1 

 
พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูม ิ

วนัที่ 2 
 

เดินทางถึงสนามบินอินชอน – พระราชวงัเคียงบกกุง – โซลทาวเวอร์ –  เมืองยอซู 



 

 

 

 
 

วนัที่ 3 หมู่บา้นพ้ืนเมืองนากานอพัซอง – ไร่ชาเขียวโบซอง  –  หมู่บา้นจอนจู ฮนัอก   –  พิพิธภณัฑก์ระดาษ
เมืองจอนจู  –  เมืองซูวอน 

วนัที่ 4 ศูนยเ์คร่ืองส าอางค ์–  น ้ามนัสนเข็มแดง –  พิพิธภณัฑส์าหร่าย+ใส่ชุดฮนับก – ศูนยส์มุนไพร –  Duty 
Free  –  ตลาดเมียงดง 

วนัที่ 5 ศูนยโ์สม –  ตลาดฮงอิก –  ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ออกเดินทางจากสนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ 

วนัที่ 1   พบกนัที่สนามบินสุวรรณภูม ิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูม ิ
........ น     คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ …… 

 เจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท่้านกอ่นข้ึนเคร่ือง 

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

........... น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้ โดยสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์/โคเรียนแอร์/จินแอร์  เที่ยวบินที่ ........... 
 (บริษทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาท่ีแน่นอนอีกคร้ังกอ่นเดินทาง  
 หากลูกคา้เดินทางมาจากต่างจงัหวดัดว้ยเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีกอ่นท าการจองค่ะ)  

วนัที่ 2 เดินทางถึงสนามบินอนิชอน – พระราชวงัเคยีงบกกุง – โซลทาวเวอร์ –  เมืองยอซู 
........... น       ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
 (ทางบริษัทจะคอนเฟิมไฟล์ทและเวลาบิน อีกคร้ังในเอกสารนัดหมายการเดินทาง) 

หลงัผ่านพิธีการทางตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย  จากนั้นพาท่านเขา้สู่กรุง
โซล เพื่อชม พระราชวังเคียงบกกงุ (Gyeongbokgung Palace) หรือเรียก
อีกแบบหน่ึงว่า “พระราชวงัคยองบกกุง” เป็นทั้งสัญญลกัษณ์และแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวงัที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุด
ในกรุงโซล สร้างข้ึนในปี 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน 
เดิมทีนั้นภายในพระราชวงัมีอาคารและต าหนกัต่างๆมากกว่า 200 หลงั 
แตเ่ม่ือมีการรุกรานของญ่ีปุ่ น อาคารส่วนใหญ่กไ็ดถู้กท าลายลงเหลืออยู่
เพียงแค่ 10 หลงัเท่านั้น  ค  าวา่ “เคียงบกกุง” หมายถึง พระราชวงัแห่งพรท่ีมีแสงสว่าง ภายในบริเวณของพระราชวงัแห่งน้ีมี
สถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจดงัน้ีคือ “พระท่ีนัง่คึนจองวอง (Geunjeongjeon)”และ “ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong)” ซ่ึงตั้งอยู่

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 
 

ภายในบริเวณสระน ้า มีทศันียภาพท่ีสวยงามมาก และรอบๆ บริเวณตรงประตูจอนชุลมุน จะสามารถเดินผ่านไปถึงถนนซัม
จองดองกิล ยงัมีร้านขายชุดฮนับกอนัเก่าแก่ใหไ้ดเ้ลือกชม รวมไปถึงหอศิลป์ต่างๆและท าเนียบชองวาแด เม่ือเดินไปรอบๆจะ
พบส่วนหยอ่มท่ีใหค้วามรู้สึกร่มร่ืน นอกจากน้ีภายในพระราชวงัยงัมีพิพิธภณัฑพ์ระราชวงัแห่งชาติ (National Palace Museum 
of Korea) ตั้งอยูท่างทิศใตข้องประตูฮึงรแยมุน (Heungnyemun Gate) กบัพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นแห่งชาติ (National Folk Museum) 
ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกในพื้นท่ีพระราชวงัเคียงบกกุง (Hyangwonjeong) อีกดว้ย 
จากนั้นน าท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีช่ือดงั My name is Kim Sam Soon ท่ีภูเขานัมซานภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง
โซล สูง 274 เมตร   บนยอดเขามี โซลทาวเวอร์ Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท ์*.* ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงที่สุด
ในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล ไดร้อบทิศ 360 องศา ที่คู่รักทุกคู่
ชาวเกาหลีจะตอ้งท าคือ การคลอ้งกุญแจคู่รัก Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนขอ้ความ หรือช่ือของคู่รักไว้
บนแม่กุญแจและกจ็ะน าแม่กุญแจน้ีไปคลอ้งกบัร้ัวเหลก็ ส่วนลูกกุญแจเคา้จะท้ิงไปดว้ยความเช่ือท่ีว่าหากคู่รักคู่ใด ไดม้าเยอืน
และคลอ้งกุญแจคู่รักกนัท่ีน่ีจะท าใหค้วามรักของทั้งคู่ยนืยาวไม่พรากจากกนัไปตลอดกาล 

 
 

 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (1)  เมนูบีบิมบับ (ข้าวย าเกาหลี) 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัเมืองยอซู สู่เมืองยอซู  เมืองท่องเทีย่วชายทะเลและสถานที่ พกัตากอากาศระดบัโลกรายลอ้มไป
ดว้ยหมู่เกาะน้อยใหญ่มากถึง 317 เกาะ พร่ังพร้อมไปดว้ยความงดงามทางธรรมชาติ ทั้ งบนบกและใตน้ ้ า  อิสระให้ท่าน 
เพลิดเพลินกบัค ่าคืนที่สวยงามและโรแมนติกของเมือง Yeosu  ที่ NangmanPocha  จะมีเตน้ทข์ายอาหารมากมาย ท่านสามารถ
เพลิดเพลินกบัอาหารทะเลและอาหารพื้นเมืองจานพิเศษ 

เยน็ รับประทานอาหารค า่  (2) เมนูหมูย่างเกาหลี 

 จากนั้นน าท่านเขา้ สู่ท่ีพกัเมืองยอซู YEOSU OCEAN HILL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 3 หมู่บ้านพ้ืนเมืองนากานอพัซอง – ไร่ชาเขียวโบซอง  –  หมู่บ้านจอนจู ฮันอก   –  พพิธิภัณฑ์กระดาษเมืองจอน
จู  –  เมืองซูวอน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
จากนั้นเดินทางสู่เมือง ชุนชอน เพื่อพาท่านไปยงั หมู่บ้านพ้ืนเมืองนากานอัพซอง  (Naganeupseong Folk Village) ตั้งอยู่ใน
เขตซอลลานัมโด เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีขนาด
ใหญ่ มีคนอาศยัอยู่เกือบ 100 หลงัคาเรือน ซ่ึงบา้นแต่ละหลงัยงัคงรักษา
ของดั้งเดิมเอาไว ้ไม่ว่าจะเป็น หอ้งท่ีท ามาจากดิน, ห้องครัวแบบดั้งเดิม, 
ระเบียงบ้านแบบเกาหลีโบราณ รวมทั้ งบ้านหลังคามุงด้วยฟางที่ เป็น
เหมือนเอกลกัษณ์ของบา้นเกาหลีแบบโบราณ นอกจากอาคารบา้นเรือน
แลว้ยงัมีปราสาทโบราณท่ีเหมือนเป็นส่วนหน่ึงของหมู่บา้นน้ีอีกดว้ย จะ
มีทางเดินเหมือนก าแพงเมืองยกสูงจากพื้น และเดินตรงไปยงัปราสาทได ้ 
ต่อมาน าท่านไปยงั ไร่ชาเขียวโบซอง  แหล่งปลูกชาเชียวขนาดใหญ่ของ
เกาหลีซ่ึงปลูกบนภูเขาอยู่ทางตอนใตข้องโบซอง ท าให้มองเห็นไร่ชา
เป็นแนวสีเชียวสูงต ่าสลบักนัไปตามแนวภูเขา ไร่ชาโบซองแห่งน้ีเป็นไร่
ชาเขียวท่ีแรกๆของเกาหลี ท่ีมีการใชว้ิธีการปลูกชาแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมและ
ชาวไร่ที่น่ีกย็งัมีความช านาญในการปลูกชาเขียวเป็นอยา่งดี จึงท าใหเ้ป็น
แหล่งผลิตชาเขียวข้ึนช่ือของเกาหลี นอกจากชาท่ีมีคุณภาพแลว้ ไร่ชาเอง



 

 

 

 
 

กมี็บรรยากาศท่ีสวยงามจนเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีมกัจะมีการถ่ายท าภาพยนตร์กนัอีกดว้ย จึงท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ประเทศ  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (4) เมนู แฮมุลทัง (หม้อไฟซีฟู้ด) 

จากนั้นเดินทางไปยงัเมืองจอนจู เพื่อชม หมู่บ้านจอนจู ฮันอก – Jeonju Hanok Village ตั้งอยูท่ี่เมืองชอนจู มีบา้นเรือนอาคาร
เก่าแก่ของเกาหลีหรือเรียกที่เรียกกนัว่า “ฮันอก” ซ่ึงมีอายุมากกว่า 800 ปี 
ยงัคงมีการอนุรักษ์ไวแ้ละไดท้  าเป็นจุดท่องเท่ียวข้ึน บา้นเรือนต่างๆใน
หมู่บ้านชอนจู ฮันอกนั้นจะมีหลังคาท่ีสวยงามสังเกตุไดจ้ากหลงัคาจะ
โคง้มนรับกบัทอ้งฟ้าในวนัอากาศแจ่มใส บา้นสไตลฮ์ันอกแบ่งไดเ้ป็น 2 
ประเภท คือ อนัแช(Anchae) และ ซารังแช(Sarangchae) ปกติแลว้ผูห้ญิง
และผูช้ายจะอยู่แยกบา้นกนั ซ่ึงอนัแชจะเป็นบา้นส าหรับผูห้ญิงเพราะอยู่
ดา้นในและเงียบสงบกว่า ส่วนซารังแชเป็นบา้นส าหรับผูช้าย นอกจากน้ี
บา้นฮันอกยงัมีความพิเศษในเร่ืองของการใหค้วามอบอุ่นในหนา้หนาวอีกดว้ย หรือเรียกว่า “อนดอล” ซ่ึงจะท าใหพ้ื้นบา้นอุ่น
ในหน้าหนาว  เม่ือมาเท่ียวท่ีหมู่บา้นชอนจู ฮันอกน้ี ก็จะไดช้มบรรยากาศบา้นแบบเกาหลีดั้งเดิม ชมวิถีชีวิตของชาวเกาหลี
เพราะบา้นบา้งกย็งัมีคนอาศยัอยูจ่ริงๆ และสามารถเดินเล่นซ้ือขนมและของทานไดเ้พราะบางบา้นกเ็ปิดเป็นร้านคา้ร้านอาหาร 
ร้านขายของที่ระลึก และมีบ้านพักโฮมสเตย์แบบฮันอกเปิดให้บริการ
นักท่องเที่ยวอีกด้วย แล้วพาท่านชม พิพิธภัณฑ์กระดาษเมืองจอนจู 
(Jeonju Hanji Museum)  เมืองจอนจูมีช่ือเสียงด้านการผลิตกระดาษ
โบราณที่เรียกว่ากระดาษฮันจิ  ภายในพิพิธภัณฑ์จะรวบรวมข้าวของ
เคร่ืองใชท่ี้ใชใ้นการผลิตกระดาษฮันจิตั้งแต่ในอดีต ซ่ึงจะบอกเล่าความ
เป็นมา และอธิบายถึงขั้นตอนในการท ากระดาษฮนัจิอีกดว้ย 
จากนั้ นพาท่านเดินทางไปยงัเมืองซูวอน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 
ชัว่โมง  

เยน็    รับประทานอาหารค า่ (5)  เมนู บุลโกกี (หมูผัดซอสซีอ้ิวเกาหลี) 

จากนั้นน าท่านเขา้ สู่ท่ีพกัเมืองซูวอน M HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่4   ศูนย์เคร่ืองส าอางค์ –  น ้ามันสนเข็มแดง –  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก – ศูนย์สมุนไพร –  Duty Free   
ตลาดเมยีงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์เคร่ืองส าอางค์ ประเภทเวชส าอางคท์ี่หมอศลัยกรรมเกาหลี ร่วมออกแบบมากมาย เช่น 
ผลิตภณัฑบ์  ารุงผิวหนา้ เคร่ืองส าอางค ์หลากหลายแบรนด ์และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc 
นอกจากน้ียงัมีครีมท่ีโด่งดงั  อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซร่ัมพิษงู , ครีมโบทอ็ก , Aloevera Gel . ครีมน ้าแตก , BB Cream , 
etc   แลว้น าท่านเขา้ชม  น ้ามันสนเข็มแดง (Red Pine) มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวจิยัมากมายจาก มหาวิทยาลยั
แห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต ้มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิด เสน้เลือด  ตีบ แตก ตนั 
และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิตา้นทานและท าใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหลี ซ่ึงก  าลงัเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยมจาก
คนในประเทศเกาหลีเป็นอยา่งมาก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย 
(Seaweed Museum) เป็นสถานท่ีผลิตและแสดงการเลี้ยงสาหร่ายครบวงจร ทุก
ท่านสามารถเลือกซ้ือสาหร่าย พร้อมทั้งทดลองชิมไดต้ามอธัยาศยั และชมการแปร
รูปสาหร่ายเป็นรสต่างๆ อยา่งเช่น รสกุง้ รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯล แลว้เชิญท่าน
สวมชุดฮันบก (Hanbok) ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของประเทศเกาหลีใต ้ถ่ายรูปกบั
ฉากจ าลอง 4 มิติซ่ึงมีความสวยงามและประทบัใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อไป
อวดคนทางบา้น    



 

 

 

 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  (7) เมนู ซัมเกทัง (ไก่ตุ๋นโสม) 
จากนั้นน าท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ เป็นสมุนไพรเมล็ด
ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รียกว่า ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดีส าหรับบุคคลท่ี นิยมด่ืมเหลา้ ชา กาแฟ น ้ าอดัลม ฯลฯ 
เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพิษที่ตกคา้งหรือไขมนัที่สะสมอยูภ่ายในผนังของตับ หรือไต ช่วยให้ตบัหรือไตของท่าน
แขง็แรงข้ึน ซ่ึงยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง  แลว้พาท่านชอ็ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี Duty Free โดยท่ีน่ีมีสินคา้ชั้น
น าให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ  จากนั้นพาท่านเดินชอ็ปป้ิง 
ณ ตลาดเมียงดง แหล่งชอ็ปป้ิงข้ึนช่ือและ สถานท่ีรวมแฟชัน่ชั้นน าของกรุง
โซลหรือที่คนไทยรู้จักกับในช่ือสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกับสินค้า
วยัรุ่นมากมายหลากหลายยีห่้อไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอางยี่หอ้ดงัๆอยา่ง 3CE, 
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเส้ือผ้า
แฟชัน่มีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ , รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ , นอกจากน้ียงัมี
ร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซ่ึงที่น่ีจะมีวยัรุ่น หนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตวั
กนัมากมายในแต่ละวนั  

เยน็ รับประทานอาหารค า่ (8)  เมนูชาบูชาบูสไตล์เกาหลี 

จากนั้นน าท่านเขา้ สู่ท่ีพกัเมืองโซล GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่5 ศูนย์โสม –  ตลาดฮงอกิ –  ซุปเปอร์มาร์เกต็ – ออกเดินทางจากสนามบินอนิชอน – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (9) 

จากนั้นพาท่านเขา้ชมศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอาย ุ6 ปีซ่ึงถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีท่ีสุด ชม
วงจรชีวิตของโสม พร้อมใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝาก
ญาติผูใ้หญ่ที่ท่านรักและนบัถือ 
จากนั้นพาท่าน ชอ็ปป้ิงต่อท่ี ตลาดฮงอิก แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีอยูล่อ้มรอบไปดว้ยมหาวิทยาลยัช่ือดงัในเกาหลี สินคา้ในยา่นน้ีส่วน
ใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นท่ีทนัสมยัและราคาไม่แพงเช่นเส้ือผา้ท่ีออกแบบโดยดีไซดเ์นอร์เกาหลีรองเทา้กระเป๋าเคร่ืองประดบั 
เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้านแบรนดเ์นมอยูท่ ัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์ลานหนา้ประตูของมหาวิทยาลยัฮงอิค จะมี
ผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา เส้ือผา้ และของแฮนดเ์มด ท่ีน่ารักและใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ของ
บางอยา่งท ามาช้ินเดียวเพื่อใหไ้ดเ้ลือกซ้ือ บางท่ีอาจเป็นสินคา้ท่ีมีช้ินเดียวในโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (10)  เมนูจิมดัก (ไก่พะโล้เกาหลี) 
จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนท่ี ร้านคา้สนามบิน หรือซุปเปอร์มาร์เกต็ ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ พื้นเมืองเป็นการส่งทา้ย
ก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีชินราเมียน อูดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ชอ็คโกแลต น ้าจ้ิมหมูยา่งเกาหลี   

 
 
  
......... น.  น าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์/โคเรียนแอร์/จินแอร์  เที่ยวบินที่ .......... 



 

 

 

 
 

......... น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 

 
 
 
 

 

FLIGHT DETAILS 

ASIANA 
AIRLINES 

OZ742 BKK-ICN 23.40 – 06.55 

OZ741 ICN-BKK 18.20 – 22.15 

KOREAN  
AIR 

KE652 BKK-ICN 23.15 – 06.40  

KE651 ICN-BKK 17.20 – 21.30 

 
JINAIR 

LJ002 BKK-ICN 01.05 - 05.25 

LJ001 ICN-BKK 19.55 - 23.35 

LJ004 BKK-ICN 02.15 - 09.30 

LJ003 ICN-BKK 21.25 - 01.15+1 
** หมายเหตุ ทางบริษัทจะคอนเฟิมไฟล์ทและเวลาบิน อีกคร้ังในเอกสารนัดหมายการเดินทาง ** 

 

เดือน วันเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี พักเดี่ยว 

มนีาคม 

20 – 24 มี.ค , 30 – 03 เม.ย  JINAIR   17,900 

6,900 

26 – 30 มี.ค  
ASIANA 

AIRLINES 
 19,900 

เมษายน 

17 – 21 , 19 – 23 ,  
24 – 28 , 26 – 30 มี.ค 

JINAIR 
 18,900 

12 – 16 เม.ย (วนัสงกรานต์)  22,900 

พฤษภาคม 

08 – 12 , 16 – 20 ,  
22 – 26 พ.ค , 30 – 03 มิ.ย 

JINAIR 
 18,900 

02 – 06 พ.ค  20,900 

01 – 05 พ.ค 
KOREAN  

AIR 
 25,900 



 

 

 

 
 

 
อัตราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั(ตัว๋กรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบ ุ
 น ้าด่ืมท่านละ 1 ขวด / คน / วัน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ข้ึนอยู่กับการผันแปรของภาษีน ้ามัน ณ วันน้ันๆ) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อัตราน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวีซ่าเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษส าหรับบุคคลต่างดา้ว หรือยืน่วีซ่าเร่งด่วน ซ่ึงบริษทัฯ จะเรียกเกบ็เพิ่มเป็นกรณีตามจริง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น คา่โทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขค่าซักรีดค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ 
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินก าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 23 กก.(OZ/KE) , 15กก.(LJ) )  
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน คนขับรถท่านละ 50,000 วอน/คน/ทิป หรือ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน 
 ค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี) 
หมายเหตุ  



 

 

 

 
 

 รายการ และราคาส าหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อย่างนอ้ย 15 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบั 

สายการบิน และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อย่างไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกดิความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่านระหว่างการเดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีทีผู้่เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ 

อนัเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ มีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลีย่นแปลงบริการของสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อนันอกเหนือจากความควบคุม 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีทีผู้่เดนิทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/

หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัย

อ่ืนๆ ท่ีอาจเกดิข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกดิข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก  ากบั

เท่านั้น 
 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใช้

ตัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคดิค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 
(กอ่นซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

 เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายุนอ้ยกว่า 12 ปี 
 หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
 *.*.*. น า้หนักกระเป๋าคนละ23 กก.(OZ/KE) , 15กก.(LJ) *.*.*.  
เง่ือนไขการให้บริการ 

1. การจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และช าระทั้งหมดกอ่นเดินทางภายใน 20 วนั 
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดยาวช าระทั้งหมดกอ่นเดินทางภายใน 30วนั   
(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืน
ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลกิ 
 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 21-29 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-20 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 7-14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1 - 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้* 
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter 

Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 


