
 

 

 

 
 

 
 
 

 

รหสัโปรแกรม : 12063 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ท ีส่อบถาม) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 โปรแกรมการท่องเท่ียว 
วนัที่ 1 พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ  – ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมูิ 

วนัที่ 2 เดินทางถึงสนามบินอินชอน – ไร่สตรอเบอร่ี – สวนแห่งความสงบงามเช้า  – เกาะนาม ิ

วนัที่ 3 วดัวาวจูองซา – สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ – ศนูย์เคร่ืองส าอาง –ตลาดฮงอิก 



 

 

 

 
 

วนัที่ 4 ศนูย์โสม – น า้มนัสนเขม็แดง – ย่านอินซาดง – SM Duty Free –  โซลทาวเวอร์ – ชินเซเกดิวตีฟ้รี – 
ตลาดเมียงดง 

วนัที่ 5 ศนูย์สมนุไพร  –พิพิธภณัฑ์สาหร่าย+ใสช่ดุฮนับก - ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ออกเดินทางจากสนามบินอิน
ชอน – กรุงเทพฯ  (พิเศษ ชมซากรุะ@ยออีโด เฉพาะช่วงท่ีซากรุะบานเท่านัน้) 

 
 
 

วันท่ี 1  พบกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 
……. น    คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์  สายการบิน…  
 KOREAN AIR / THAI AIRWAY / ASIANA AIRLINE 

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

 เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เคร่ือง 

……..  น    ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน KOREAN AIR / THAI AIRWAY / ASIANA 
AIRLINE เท่ียวบินท่ี …….. 

 (บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาท่ีแนน่อนอีกครัง้ก่อนเดินทาง  
 หากลกูค้าเดินทางมาจากต่างจงัหวดัด้วยเคร่ืองบนิภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจองค่ะ) 

วันท่ี 2  เดินทางถงึสนามบินอนิชอน – ไร่สตรอเบอร่ี – สวนแห่งความสงบงามเช้า  – เกาะนามิ  
……..  น    ถึง สนามบินอนิชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
เช้า หลงัผา่นพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย  
 น าท่านสู่  ไร่สตรอเบอร่ี เชิญท่านลิม้รสผลสดในบรรยากาศ

ไร่สตรอเบอร์ร่ีจริงๆ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร่ีของ
เกาหลีวา่ มีวิธีการปลกูอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร่ีท่ีขนาดใหญ่
เป็นพิเศษ และหวานหอมชวนรับประทาน  จากนัน้พาท่านไป
ยัง สวนแห่งความสงบงามเช้า   (The Garden of Morning 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 
 

Calm)  เป็นสวนสวยท่ีตัง้อยู่บนพืน้ท่ี 30000 ตารางเมตร ท่ีน่ีเปิดให้เข้าชมตลอดทัง้ปี เป็นหนึ่งในสถานท่ีท่ี
น่าสนใจในจังหวดัคยองกีโด สวนนีเ้ป็นสวนส่วนตวัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศเกาหลีเป็นพืน้ท่ีทางศิลปะท่ีมี
ความสมดลุระหวา่งความสวยงามตามธรรมชาติ กบัแนวคิดของเกาหลี และท่ีน่ีดงึดดูนกัท่องเท่ียวให้มาเท่ียว
กนัมาถึง 600,000 คนต่อปี ด้วยวตัถุประสงค์คือ เพ่ือสง่เสริมความงามของดอกไม้และพืชเกาหลีไปทั่วโลก 
ต้องห้ามพลาด!! กับเทศกาล Spring Festival of The Garden of Morning Calm  เทศกาลท่ีรวบรวม
บรรดาดอกไม้สวยๆ ไว้มากมาย ซึ่งจะจดัขึน้ในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคมของทกุปี 

 ในช่วงฤดหูนาว จะเป็นเทศกาล Lighting Festival at The Garden of Morning Calm เป็นงานประดบัแสง
ไฟท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศเกาหลี ครอบคลุมพืน้ท่ีกว่า 330,000 ตารางเมตร รวมไฟท่ีใช้ประดับประมาณ 
30,000 ดวง เพ่ิมสีสนัให้กบัสวนในยามค า่คืนฤดหูนาว โดยจะจดัขึน้ในช่วงเดือนธนัวาคม – มีนาคมของทกุปี 

  
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (1) เมนทูคัคลับี (ไก่ผดัซอสเกาหลี)   
 น าท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ โดยเรือเฟอร์ร่ี เพ่ือข้ามฝากไปยังเกาะ ซึ่งเป็นสถานท่ีโรแมนติกอีกแห่งหนึ่ง

ส าหรับคูร่ักคูห่นุ่มสาว ครอบครัว เพ่ือนๆ หนึ่งในสถานท่ีถ่ายท าละครเร่ืองดงั เพลงรักในสายลมหนาว เกาะ
นามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ท่ีลอยอยู่ทางตอนเหนือของแมน่ า้ฮนัและหา่งจากกรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ณ ท่ี
แห่งนีท้่านสามารถเช่าจกัรยานเท่ียวรอบเกาะ เดินเลน่ชมสวนเกาหลี เคารพสสุานนายพลนามิ เดินผา่นกลาง
แมกไม้แห่งสวนสนท่ีสงูเสียดฟ้า ดงต้นสน ดอกสน เลือกนั่งท่ีม้านัง่ข้างชายฝ่ัง เพ่ือชมบรรยากาศอนัโรแมน
ติกใต้เงาไม้ มองดพูนัธุ์สตัว์ตา่งๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระตา่ย กระรอก เป็ด กวาง ฯลฯ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า (2)  เมนชูาบชูาบ ู 
   จากนัน้น าท่านเข้าสูท่ี่พกั PACIFIC HOTEL หรือเทียบเทา่ระดับ 3 ดาว 
วันท่ี 3 วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –ศูนย์เคร่ืองส าอาง –ตลาดฮงอกิ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า (3)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านสู ่วัดวาวูจองซา ตัง้อยู่ใน เมืองซูวอน ท่านจะได้ชม
ความงาม ของ พระเศียรของพระพุทธรูป ขนาดมหึมา ซึ่ ง
ประดิษฐานอยู่ด้านหลงัสระน า้ขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมี
พระพุทธรูปองค์เล็กๆ วางเรียงรายอยู่โดยรอบ และเมื่อเดินขึน้สู่
เนินเขา จะพบ อโุบสถ ซึ่งภายในเป็นท่ีประดิษฐานพระนอน ขนาด
ใหญ่ท่ีแกะสลกัมาจากไม้ซึ่งน ามาจาก อินเดีย นอกจากนีท่ี้วดัแห่ง
นีย้งัเป็นท่ีเก็บรักษาระฆงั ท่ีใช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิคในปีค.ศ.1988 อีกด้วย  น าท่านเดินทางสู ่สวนสนุกเอ



 

 

 

 
 

เวอร์แลนด์ สวนสนกุนีถ้กูขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสดุของ ประเทศ 
โดยมีบริษัทซมัซุงเป็นเจ้าของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหบุเขา ท่านจะได้นัง่กระเช้าลิฟท์ และท่องไปกบัโลกของสตัว์ป่า
ซาฟารีชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่
ด้วยกนัได้อย่างเป็นสขุชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถสื่อสารกบัคนขบัรถได้เป็นอย่างดี เข้าสูด่ินแดนแห่งเทพ
นิยาย สวนสี่ฤด ูซึ่งจะปลกูดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดกูาลและสนกุกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทวัร์ 
รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมกิจกรรมและการแสดงตา่ง ๆ ท่ีจดัตามตารางประจ าวนั 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (4) เมนคูลับี (หมยู่างเกาหลี) 
  ตอ่มาอิสระให้ท่านได้เลือกซือ้เคร่ืองส าอางค์แบรนด์ดงัของเกาหลี ณ ศูนย์เคร่ืองส าอาง มีให้เลือกมากมาย

หลายย่ีห้อ อาทิเช่น ครีมน า้แตกท่ีโด่งดงั ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ  จากนัน้พาท่าน ช็อปปิง้ต่อท่ี 
ตลาดฮงอิก แหล่งช้อปปิง้ท่ีอยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยช่ือดงัในเกาหลี สินค้าในย่านนีส้่วนใหญ่เป็น
สินค้าวยัรุ่นท่ีทนัสมยัและราคาไมแ่พงเช่นเสือ้ผ้าท่ีออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเคร่ืองประดบั 
เค ร่ืองส าอาง และยังมี ร้านแบรนด์ เนมอยู่ทั่วไปเช่น  EVISU, ZARA ทุกวัน เสาร์ลานหน้าประตูของ
มหาวิทยาลยัฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบตา่งๆ เช่น เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา เสือ้ผ้า และของแฮนด์เมด ท่ี
น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างท ามาชิน้เดียวเพ่ือให้ได้เลือกซือ้ บางท่ีอาจเป็นสินค้า ท่ีมีชิน้
เดียวในโลก 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (5) เมนจิูมดกั (ไก่ผดัซอส) 
 และน าท่านเข้า สูท่ี่พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

วันท่ี4 ศูนย์โสม – น า้มันสนเขม็แดง – ย่านอินซาดง – SM Duty Free –  โซลทาวเวอร์ – ชนิเซเกดิวตีฟ้รี 
– ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พาท่านเข้าชมศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมท่ีมีคณุภาพดี
ท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสดุและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ า 
กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ  น าท่านเข้าชม  น า้มันสนเขม็แดง (Red Pine) 

ปัจจุบนันิยมมารับประทานเพ่ือล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมนัในเส้นเลือดทัว่ทัง้ร่างกาย ป้องกนัไขมนัอดุตนัใน
เส้นเลือด , โรคหวัใจ , โรคภมูิแพ้ เป็นต้น    

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (7) เมนซูมักเยทงั (ไก่ตุน๋โสม) 
จากนัน้พาท่านไปยัง ย่านอินซาดง (Insa-dong) ตัง้อยู่ใจกลางเมืองท่ีเป็นย่านเก่าแก่ท่ีส าคญัของเมืองโซล 
ประกอบด้วยถนนหลกัอินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทัง้สองข้างทาง ภายในตรอกเป็นร้านอาหาร
แบบดัง้เดิม โรงน า้ชา ร้านกาแฟ และแกลเลอร่ี  ในย่านแห่งนีเ้ป็นแหลง่รวมแกลเลอร่ีต่างๆ กวา่ 100 แห่ง คณุ
จะสามารถชมงานศิลปะแบบดัง้เดิมของเกาหลี ภาพวาด และประติมากรรมอนัสวยงามได้ท่ีน่ี โดยแกลเลอร่ีท่ี
มีช่ือเสียงมากท่ีสดุ ได้แก่ Hakgojae Gallery ซึ่งเป็นศนูย์กลางศิลปะพืน้บ้าน, Gana Art Gallery หอสง่เสริม
ศิลปิน และ Gana Art Center โรงน า้ชาและร้านอาหารตามตรอกซอกซอยต่างจัดแต่งได้อย่างลงตวักับแกล
เลอร่ี และยงัมีร้านค้าให้ได้เดินช้อปปิง้กนัอย่างสนกุสนานเหมาะส าหรับคนทกุเพศทกุวยั   
 
 
 
 
 
 
 
แล้วพาท่านช็อปปิง้สินค้าปลอดภาษีท่ี SM Duty Free โดยท่ีน่ีมีสินค้าชัน้น าให้ท่านเลือกซือ้มากมายกวา่ 500 
ชนิด อาทิ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ   
จากนัน้น าท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีช่ือดงั My name is Kim Sam Soon ท่ีภเูขานมัซานภเูขาแห่งเดียวท่ี
ตัง้อยู่ใจกลางเมืองโซล สงู 274 เมตร   บนยอดเขามี โซลทาวเวอร์ Seoul Tower *.*ไมร่วมคา่ขึน้ลิฟท์ *.*. ซึ่ง
เป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน า้ทะเล ท่านสามารถชม
ทศันียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศา ท่ีคูร่ักทกุคู่ชาวเกาหลีจะต้องท าคือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love 
Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยท่ีจะเขียนข้อความ หรือช่ือของคูร่ักไว้บนแมก่ญุแจและก็จะน าแมก่ญุแจนี ้
ไปคล้องกบัรัว้เหลก็ สว่นลกูกญุแจเค้าจะทิง้ไปด้วยความเช่ือท่ีวา่หากคูร่ักคูใ่ด ได้มาเยือนและคล้องกญุแจคูร่ัก
กันท่ีน่ีจะท าให้ความรักของทัง้คู่ยืนยาวไม่พรากจากกันไปตลอด
กาล 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

จากนัน้พาท่านช็อปปิง้ ณ ห้างชินเซเกะ ดิวตีฟ้รี (Shinsegae Duty Free)  เป็นห้างท่ีมีขนาดใหญ่มาก อยู่
ใจกลางกรุงโซล โดยมีโซนเคร่ืองส าอางค์แบบ Duty Free ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเกาหลี และเน้นสินค้าแฟชัน่ งานดีไซน์ 
ท่ีผสมผสานกนัระหวา่งความเก่ากบัความใหม ่ไปจนถึงแบรนด์หรูระดบัโลกอย่างครบครัน 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (8) เมนบูาบีคิวบฟุเฟ่ต์ 
จากนัน้เดินเวลาท่านเดินช็อปปิง้ ณ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิง้ขึน้ช่ือและ 
สถานท่ีรวมแฟชั่นชัน้น าของกรุงโซลหรือท่ีคนไทยรู้จักกับในช่ือสยามแสควร์
เกาหลีท่านจะพบกับสินค้าวัย รุ่นมากมายหลากหลายย่ีห้อไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองส าอางย่ีห้อดังๆอย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE 
HOUSE, MISSHA ฯลฯเสือ้ผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้า
ผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนีย้งัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซึ่งท่ีน่ีจะมีวยัรุ่น หนุ่ม
สาวเกาหลีไปรวมตวักนัมากมายในแตล่ะวนั   

 และน าท่านเข้า สูท่ี่พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
วันท่ี5 ศูนย์สมุนไพร  –พพิิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก - ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ออกเดินทางจากสนามบิน

อนิชอน – กรุงเทพฯ  (พเิศษ ชมซากุระ@ยออีโด เฉพาะช่วงท่ีซากุระบานเท่านัน้) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

แล้วน าท่านสู่ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบ ารุงตับ ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลึกบนภเูขาท่ี
ปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน า้ทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลี
รุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง 
ป้องกันโรคตบัแขง็ไมถู่กท าลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บหุร่ี สาร
ตกค้างจากอาหารและยา  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์

สาหร่าย (Seaweed Museum) เป็นสถานท่ีผลิตและแสดงการเลีย้ง
สาหร่ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซือ้สาหร่าย พร้อมทัง้ทดลอง
ชิมได้ตามอธัยาศยั และชมการแปรรูปสาหร่ายเป็นรสต่างๆ อย่างเช่น รสกุ้ ง รสหม ูรสกิมจิ รสวาซาบิ ฯล แล้ว
เชิญท่านสวมชุดฮันบก (Hanbok) ซึ่งเป็นชดุประจ าชาติของประเทศเกาหลีใต้ ถ่ายรูปกบัฉากจ าลอง 4 มิติซึ่ง
มีความสวยงามและประทบัใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึเพ่ือไปอวดคนทางบ้าน    

 (ช่วงท่ีดอกซากุระบาน จะพาท่านไป) ชมดอกซากุระ หรืออีกช่ือนึงเรียกว่าดอกเชอร่ี (Cherry Blossom) จะ
บานสะพร่ัง ไปทัว่ถนนยออโิด (Yeouido's Streets) ซึ่งมีต้นซากรุะ
กว่า 1,400 ต้นในบริเวณนี ้ในเดือนเมษายนในแต่ละปี ประมาณ
กลางเดือน จะมีการจัดเทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนสายนี ้ทุกท่าน
จะได้สัมผัสสีสันแห่งดอกซากุระ พร้อมถ่ายรูปเป็น ท่ีระลึกใน



 

 

 

 
 

บรรยากาศสดุโรแมนติค กบัสีขาวอมชมพขูองดอกซากรุะท่ีสวยงาม 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (9) เมนบูลุโกกิ  

 แล้วพาท่านละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบิน หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซือ้สินค้า พืน้เมือง
เป็นการส่งท้ายก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อดู้ง กิมจิ ลกูอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น า้จิม้หมยู่าง
เกาหลี  จากนัน้เดินทางไปยงัสนามบินอินชอน เพ่ือเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

 
 
 
......... น.  น าท่านเดินทางสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบิน KOREAN AIR / THAI AIRWAY / ASIANA AIRLINE  

 เท่ียวบินท่ี ........... 
......... น.     ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

FLIGHT DETAILS 

KOREAN 
AIR (KE) 

KE652 BKK - ICN 23:15 -06:40 KE651 ICN - BKK 17:20 - 21:30 

KE658 BKK-ICN 22.40 – 06.10 KE659 ICN-BKK 19.45 – 23.50 

THAI 

AIRWAYS 
(TG) 

TG656 BKK - ICN 23:30 - 06:55+1 TG655 ICN - BKK 21:20 - 01:10+1 

  

ASIANA 
AIRLINE 

(OZ) 

OZ742 BKK - ICN 23:40 - 06:55+1 
 

OZ741 ICN - BKK 18:20 - 22:15 



 

 

 

 
 

อัตราค่าบริการ 

เดือน วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 
12 ปี  

INFANT พักเดี่ยว 

มีนาคม 
12 – 16 (OZ) , 13 – 17 (KE) 
19 – 23 (OZ) , 26 – 30 (OZ) 

  21,900 - 

7,000 - 5,900 - 
เมษายน 

 

03 – 07  22,900 - 

11 – 15 (TG/OZ) 
วนัสงกรานต์ 

  29,900 - 
13 - 17 (KE658/KE659) 

วนัสงกรานต์ 
**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดินทางต้องไม่น้อยกว่า 20 ท่าน 

 
อัตราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั(ตัว๋กรุ๊ป) ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ 
 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 กิโลกรัม (KE/OZ) // 30 กิโลกรัม (TG) ) 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน คนขับรถท่านละ 50,000 วอน/คน/ทิป หรือ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน  

(ในส่วนของหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี) 
หมายเหตุ  
 รายการ และราคาส าหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 20 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบั 

สายการบิน และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตาม

สถานการณ์ดงักล่าว 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่านระหว่างการ

เดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า 

หรือออกนอกประเทศ อันเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปล่ียนแปลง
บริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความ
ควบคุม 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจ
ของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลา การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพื่อความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย หรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 

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

 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัร
มาร่วมทวัร์เพียงเพื่อการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะ
คดิค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD 
(ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพื่อทางผูจ้ดัจะไดค้ิดค่าบริการที่เหมาะสม) 

 เดก็ หมายถึง ผูท้ี่มีอายนุอ้ยกว่า 12 ปี 



 

 

 

 
 

 หนังสือเดินทางจะต้องมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
 *.*.*. น ้าหนักกระเป๋าคนละ 23 กิโลกรัม (KE/OZ) // 30 กิโลกรัม (TG).   
เง่ือนไขการให้บริการ 

1. การจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั 
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   
(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือ
ยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

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

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทางได*้* 
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน

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

 


