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วนัที่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที่ยง ค า่ พกัที่ 

 03 เม.ย. 
สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ (เที่ยวบนิที่ KE 658 22.40 – 06.10 +1) 

กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 
X X X ----- 

04 เม.ย. สนามบนิอนิชอน – ไร่สตอเบอรร์ี่ – สวนพฤกษศาสตรเ์กาหล ี
   

SUWON SILKROAD 

HOTEL หรือเทยีบเท่า 

05 เม.ย. 
โรงถา่ยละครยอ้นยุคค่าย MBC – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ 

สวนริมทะเลสาบซอกชนโฮซุ     

INTERCITY HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

06 เม.ย. 
รา้นน า้มนัสนเขม็แดง – COSMETIC CENTER – พพิธิภณัฑส์าหร่าย 

เรียนรูว้ธิีการท าขา้วห่อสาหร่าย – สวนสาธารณะยออโีด    

INTERCITY HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 



 
 

มหาวทิยาลยัอฮีวา – ย่านฮงแด – KING’S CROSS CAFÉ 

07 เม.ย. 
ศูนยส์มนุไพรฮอ็กเกต็นาม ู– พระราชวงัชงักยอ็ก – ตลาดกวางจงั  

นมัซานโซลทาวเวอร ์– โบสถเ์มยีงดง – DUTY FREE – ย่านเมยีงดง   
X 

INTERCITY HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

08 เม.ย. 

ศูนยโ์สม – ศูนยพ์ลอยอเมทสิ – หมูบา้นสลูีกกวาด LA PROVENCE 

PAJU PREMIUM OUTLET – SUPERMARKET – สนามบนิอนิชอน  

เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ 

(เที่ยวบนิที่ KE 661 20.40 – 00.15 +1) 

   
----- 

09 เม.ย. สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ X X X ----- 

 

วนัแรก 

วนัพธุที่ 03 เม.ย. 2562 

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เกาหลีใต ้(สนามบินอนิชอน) 

19.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสาร ชั้น 4 ประตูทางเขา้ที่  7 แถว N เคาน์เตอรส์ายการบิน 

KOREAN AIR โดยมเีจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในแก่ท่านก่อนออกเดนิทาง 

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

22.40 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ สู่ สนามบินอนิชอน (เกาหลีใต)้ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE 658 

 

วนัที่สอง 

วนัพฤหสับดีที่ 04 เม.ย. 2562 
สนามบินอนิชอน – ไร่สตอเบอรร์ี่ – สวนพฤกษศาสตรเ์กาหล ี

06.10 น. น าท่านเดนิทางถงึ สนามบินอนิชอน (เกาหลีใต)้ (เวลาเกาหลใีตเ้ร็วกว่าไทย 2 ชม. )หลงัจากนัน้น าท่านผ่านพธิีการตรวจ

คนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้  

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอรี่ เชญิท่านลิ้มรสผลสดในบรรยากาศไร่สตรอเบอรร์ี่จริงๆ ไดเ้รียนรูว้ถิชีีวติชาวไร่

สตรอเบอรี่ของเกาหลวี่า มวีธิีการปลูกอย่างไรจึงไดผ้ลสตรอเบอรี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพเิศษ และหวานหอมชวนรบัประทาน  

 พเิศษ! ภายในไร่สตรอเบอรี่ มกีิจกรรมท าแยมดว้ยตวัท่านเอง ถา้หากท่านสนใจสามารถแจง้เจา้หนา้ที่ขายทวัรไ์ด ้ณ 

ตอนที่จองทวัรไ์ด ้โดยมค่ีาบริการท่านละ 500 บาท 

  

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั “เมนูทลัคาลบี้ ” “ทลัคาลบี้ ” ไก่บาบีคิวผดัซอสเกาหล ีเป็นอาหารเลือ่งชื่อของเมอืงชนุชอน 

โดยน าไก่บาบคีิว ตอ้ก (ขา้วเหนียวปัน้เกาหล)ี มนัหวาน ผกัต่างๆ ลงผดักบัซอสพริกเกาหลใีนกระทะแบน วธิีการทาน

แบบเมีย่งค าไทย โดยห่อกบัผกักาดแกว้เมือ่ทานไประยะหนึ่งจะน าขา้วสวย และสาหร่ายแหง้มาผดัรวมกบัทกัคาลบี 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ สวนพฤกษศาสตรเ์กาหลี (THE GARDEN OF MORNING CALM) สวนน้ีไดร้บัฉายาของประเทศ

เกาหลทีี่ไดช้ื่อว่าเป็นดนิแดนแห่งความสงบยามเชา้ (THE LAND OF MORNING CALM) ที่นี่ คือ สวนดอกไมข้นาด

ใหญ่ที่เปิดใหบ้ริการแก่นกัท่องเที่ยวตลอดท ัง้ปี โดยสวนนัน้ตัง้อยู่ในเขตเมอืงในเมอืงกาพยอง (GAPYEONG) จงัหวดั

เกียงกิโด (GYEONGGI-DO) ของประเทศเกาหลใีต ้ซึ่งถอืไดว้่าเป็นสวรรคส์  าหรบัช่างภาพ ครอบครวั คู่รกัและผูท้ี่ชื่น

ชอบธรรมชาติ ที่มกัจะมาพกัผ่อนรวมท ัง้ถ่ายภาพสวยๆของที่นี่เสมอ เนื่องจากสวนแห่งนี้ เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพรรณ 

ที่ส่งกลิน่หอมหวานอบอวลไปท ัว่ท ัง้สวน รวมถงึตน้สนมากมายที่มอบทศันียภาพแห่งความงามที่ไมเ่หมอืนที่ไหน 

  

 

 

 

 

 

 

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ “เมนูชาบู ชาบู” อาหารพื้นเมอืงของคาบสมทุรเกาหล ีลกัษณะคลา้ยสุกี้หมอ้ไฟของญี่ปุ่ น โดยน า

เครื่องเคียงต่างๆ เช่นผกัหลากชนิด เหด็ตามฤดู โอเดง้ เบคอนหมทูี่จดัเตรียมไว ้มาจดัเรียงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน 

เติมน า้ซุปชาบูปรุงรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จึงน าอุดง้สดลงตม้ สามารถรบัประทานเป็นอุดง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวย

รอ้น น า้จิ้มซอีิ้วเกาหล ีและเครื่องเคียงนานาชนิด 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั SUWON SILKROAD HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

 

วนัที่สาม 

วนัศกุรท์ี่ 05 เม.ย. 2562 
โรงถา่ยละครยอ้นยุคคา่ย MBC – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– สวนริมทะเลสาบซอกชนโฮซุ  

เชา้ รบัประทาอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านสู่ โรงถ่ายละครยอ้นยุคค่าย MBC ธีมพารค์สรา้งขึ้นบนพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตรของเมอืงยงอิน 

ประเทศเกาหล ีที่ถูกเนรมติเป็นหมูบ่า้นโบราณ เพื่อใชเ้ป็นโลเคช ัน่หลกัในการถ่ายซรีีสอ์ิงประวตัิศาสตรข์องค่าย MBC 

(แทนแดจงักึมธีมพารค์) ฉากที่สรา้งท ัง้หมดไดผ้่านการศึกษาและคน้ควา้ใหใ้กลเ้คียงกบัประวตัิศาสตรม์ากที่สุด รบัรอง

ว่าแฟนซรีีส ์ตอ้งคุน้ตากบัที่นี่แน่นอน ไมว่่าจะเป็น วงั ทอ้งพระโรง หมูบ่า้นเกาหลโีบราณ ต าหนกัพระสนม ฯลฯ เรื่องที่

เพิ่ งถ่ายจบไปล่าสุด และโด่งด ังมากๆ ที่ เกาหลีก็คือ KANG CHI, THE BEGINNING, THE MOON THAT 

EMBRACES THE SUN และตามมาดว้ย TIME SLIP DR.JIN ซึ่งปจัจุบนัที่นี่ก็ยงัเป็นที่ถ่ายท าอยู่ ฉากไหน มมุไหน 

ไปแอคชัน่ถ่ายกนัไดเ้ต็มที่เลย เผลอๆ อาจไดเ้จอนกัแสดงตวัเป็นๆ ใหคุ้ณไดดู้การถ่ายท าแบบติดขอบเฟรมกนัเลยถา้



 
 

ตอ้งการแต่งตวัเป็นพระ-นางหรือ สวมบทเป็นนางในแบบในเรื่อง ก็มสีตูดิโอใหใ้ส่ชุด ถ่ายรูปที่ใชก้นัจริงๆ ในซีรีส ์ไว ้

บริการดว้ย 

  

   

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั “เมนูพอรก์คาลบิ” หรือ หมยูา่งเกาหล ีเป็นเนื้อหมหูมกัเครื่องปรุงคลา้ยๆ กบั บุลโกก ิแต่

เนื้อจะห ัน่แผ่นโตและหนากวา่ เวลาจะรบัประทานตอ้งน ามาย่างบนตะแกรงเตาถ่านจนสุก และใช่กรรไกรตดัใหเ้ป็นชิ้น

เลก็ๆ พอค า รบัประทานกบัขา้วสวย กิมจิ และผกัสด หอ่ผกัแลว้จิ้มน า้จิ้ม 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่

ที่สุดของประเทศ โดยมบีริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ ัง่กระเชา้ลฟิท ์และท่องไปกบัโลกของ

สตัวป่์าซาฟารีชมไลเกอร ์(สงิโตผสมกบัเสอื) แฝดคู่แรกของโลกที่นี่ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกนั

ไดอ้ย่างเป็นสุขชมความน่ารกัของหมทีี่สามารถสื่อสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างด ีเขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู 

ซึ่งจะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาลและสนุกกบัเครื่องเลน่นานาชนิด อาทเิช่น สเปสทวัร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชม

กิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จดัตามตารางประจ าวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่นสู่ สวนริมทะเลสาบซอกชนโฮซุ ทะเลสาบซอกชนโฮซุ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงโซลที่ถูกแบ่งเป็น 2 

ฝัง่ดว้ยถนนคนเดนิตรงกลาง มสีวนสาธารณะลอ้มรอบทะเลสาบส าหรบัชาวเมอืงไดม้าพกัผ่อนและออกก าลงักาย และ

เป็นที่ต ัง้ของสวนสนุกลอตเต ้เวลิด ์สวนสนุกที่มชีื่อเสยีงของโซล รวมท ัง้เป็นจุดชมดอกพอทกวกหรือดอกซากุระเกาหล ี

และใบไมเ้ปลี่ยนสทีี่มชีื่อเสียงของเมอืงดว้ย ทะเลสาบซอกชนโฮซุ (SEOKCHONHOSU LAKE) แต่เดมิจะเป็นส่วนที่

แม่น า้ฮนักงัไหลผ่าน เป็นทะเลสาบเดียวขนาดใหญ่ แต่ต่อมาไดม้ีการตดัถนนใหญ่ที่ชื่อว่า  SONGPA – DAERO 

BOULEVARD ผ่ากลางทะเลสาบจนกลายเป็น 2 ฝัง่อย่างในปจัจุบนั มขีนาดรวมกนัประมาณ 136 ไร่ เทศกาลชมดอก

พอทกวก หรือดอกซากุระเกาหลี ที่จะจดัขึ้นเป็นประจ าทุกปีที่บริเวณสวนสาธารณะริมทะเลสาบซอกชน โฮซุ ช่วง

ประมาณ ตน้เดอืนถงึกลางเดอืนเมษายน แต่จะไมเ่ท่ากนัในแต่ละปีขึ้นอยู่กบัช่วงเวลาที่ดอกซากุระจะบานดว้ย 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

เยน็ รบัประทานอาหารกลางวนั “เมนูซมัเกทงั” “ซมัเกทงั” เป็นอาหารวงัในสมยัก่อนปจัจุบนัเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมอืง

หลวงเชื่อกนัว่าบ  ารุงและเสริมสุขภาพเสิรฟ์ท่านละ 1 ตวัในหมอ้ดนิรอ้นภายในตวัไก่จะมขีา้วเหนียวรากโสมพุทราแดง

เกาลดัเสริฟ์พรอ้มเครื่องเคียงเสน้ขนมจีนเหลา้โสมพริกไทยด าและเกลอื 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั INTERCITY HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที่สี่ 

วนัเสารท์ี่ 06 เม.ย. 2562 

รา้นน ้ ามนัสนเข็มแดง – COSMETIC CENTER – พพิธิภณัฑส์าหร่าย – เรียนการท าขา้วหอ่สาหร่าย  

สวนสาธารณะยออโีด – มหาวทิยาลยัอฮีวา – ยา่นฮงแด – KING’S CROSS CAFÉ 

เชา้ รบัประทาอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ รา้นน ้ ามนัสนเข็มแดง ปจัจุบนันิยมมารบัประทานเพื่อลา้งพษิในร่างกาย ลา้งไขมนัในเสน้เลอืด

ท ัว่ท ัง้ร่างกาย ป้องกันไขมนัอุดตันในเสน้เลือด โรคหวัใจ โรคภูมิแพ ้เป็นตน้  จากนั้นอิสระใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อ

เครื่องส าอางคแ์บรนดด์งัของเกาหล ีณ คอสเมติค มใีหเ้ลอืกมากมายหลายยี่หอ้ อาทเิช่น ครีมน า้แตกที่โด่งดงั ครีมหอย

ทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ  
   

 

 

 

 

 

 น าท่านสู่ พพิธิภณัฑส์าหร่าย (SEAWEED MUSEUM) เป็นสถานที่ผลติและแสดงการเลี้ยงสาหร่ายครบวงจร ทุกท่าน

สามารถเลอืกซื้อสาหร่าย พรอ้มท ัง้ทดลองชิมไดต้ามอธัยาศยั และชมการแปรรูปสาหร่ายเป็นรสต่างๆ อย่างเช่น รถกุง้ 

รสหมู รถกิมจิ รถวาซาบิ จากนัน้น าท่านเรียนรูว้ธิีการท า ขา้วหอ่สาหร่าย หรือคิมบบั (GIMBAP SCHOOL) อาหาร

งา่ยๆ ที่คนเกาหลนีิยมรบัประทาน โดยการน าขา้วสุก และส่วนผสมอื่นๆ หลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผกัโขม ไข่

เจียว ปูอดั แฮม เป็นตน้ แลว้แต่วตัถดุบิที่ท่านสะดวก วางแผ่บนแผ่นสาหร่ายแลว้มว้นเป็นแท่งยาวๆ จากนัน้ห ัน่เป็นชิ้น

พอดีค า ชาวเกาหลนีิยมรบัประทานคิมบบัระหว่างการปิกนิก หรืองานกิจกรรมกลางแจง้ หรือรบัประทานเป็นอาหาร

กลางวนัเบาๆ โดยเสิรฟ์กบัหวัไชเทา้ดองและกิมจิ นอกจากนี้ คิมบบัยงัเป็นอาหารน ากลบับา้นที่เป็นที่นิยมท ัง้ในเกาหลี

และต่างประเทศ 

 พเิศษ! หลงัจากทุกท่านไดร่้วมกิจกรรมเรียบรอ้ยแลว้ เชญิท่านสวม ชุดฮนับก (HANBOK) ซึ่งเป็นชุดประจ าชาติของ

ประเทศเกาหลใีต ้ถ่ายรูปกบัฉากจ าลอง 4 มติิซึ่งมคีวามสวยงามและประทบัใจ พรอ้มถ่ายรูปเป็นที่ระลกึเพื่อไปอวดคน

ทางบา้น 

 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารค า่ “เมนูพลุโกก”ิ “พุลโกกิ” อาหารยอดนิยมอีกหนึ่งชนิดของครวัเกาหลที  าจากเนื้อหมทูี่หมกัจนไดท้ี่

แลว้น ามาผดักับผกัต่างๆ และวุน้เสน้ของเกาหลี พอใหม้ีน า้ขลุกขลิกเล็กนอ้ย ปรุงรสใหอ้อกรสหวานเล็กนอ้ย 

รบัประทานคู่กบัขา้วสวย และกิมจิชนิดต่างๆ 



 
 

บ่าย  น าท่านสู่สวนสาธารณะยออโีด (Yeouido Park) เป็นพื้นที่สนัทนาการขนาดใหญ่ตัง้อยู่บนเกาะยออีโด เหมาะแก่การ

เดนิเลน่พกัผ่อนหย่อนใจ เลน่กีฬา และจดักิจกรรมทางวฒันธรรม ภายในสวนแบ่งพื้นที่ออกเป็นธีมต่างๆ ไดแ้ก่ 

1. ป่าเกาหลีแบบดัง้เดิม (Traditional Korean Forest) มตีน้ไมด้ ัง้เดมิของเกาหล ีลอ้มรอบสระน า้และศาลาแปด

เหลีย่ม บริเวณรอบๆมเีสน้ทางเดนิส าหรบัชมสวนเกาหลอีนัหรูหรา 

2. จตุรสัสนามหญา้ (Grass Square) เป็นสนามหญา้บนเนินเขาต า่ มเีสน้ทางหลายสาย เต็มไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวชอุ่ม

และพรอ้มผลดัใบเมือ่ฤดูกาลเปลีย่นแปลง 

3. จตุรสัวฒันธรรม (Culture Square) เป็นพื้นที่ใชจ้ดัการแสดงและกิจกรรมทางวฒันธรรมต่างๆ เรียงรายดว้ย

ตน้ไม ้zelkova จ านวนมาก 

4. ระบบนิเวศป่าธรรมชาติ (Nature’s Ecosystem Forest) เป็นแหลง่เรียนรูท้างระบบนิเวศที่ประกอบดว้ย พื้นที่

ป่าพรุ พื้นที่ตลิง่ พื้นที่ทุ่งหญา้ และป้าไม ้ร่วมถงึสิ่งมชีวีติชนิดต่างๆที่อาศยัอยู่ในแต่ละพื้นที่ 

  

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านสู่ มหาวทิยาลยัอฮีวา มหาวทิยาลยัเอกชนชื่อดงัของเกาหล ีอีกหนึ่งแลนดม์ารก์ที่ผูม้าเที่ยวเกาหลนีิยมมา

เก็บภาพกนั นอกจากมหาวิทยาลยัอีฮวาจะเป็นมหาวิทยาลยัหญิงลว้นที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลกแลว้ ยงัเป็น

จุดหมายที่เราจะขอแนะน าแก่เพื่อนๆ ที่รกัการถ่ายรูปที่ไปเที่ยวเกาหลใีหไ้ดไ้ปยลกนัสกัครัง้ เพราะเป็นสถานที่ยอดนิยม

ของการมาเที่ยวเกาหลแีละเที่ยวโซลเลย ไมว่่าจะเป็นสายถ่ายรูปธรรมชาติ  ก็นิยมมาถ่ายบรรยากาศใบไมเ้ปลี่ยนสแีละ

ตน้ไมร่้มเยน็ภายในมหาวิทยาลยั หรือจะสายถ่ายรูปเก๋ๆ  ชิคๆ ก็นิยมมาโพสท่าถ่ายรูปเป็นที่ระลกึที่แลนดม์ารก์ก าแพง

กระจกของมหาวทิยาลยั หรือคนรกัการถ่ายรูปสถาปตัยกรรม ถา้มาเที่ยวเกาหลที ัง้ทกี็ไมค่วรพลาดจุดหมายนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านสู่ ยา่นฮงแด เป็นย่านชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮงอิก(Hongik University) จึงเป็นศูนย์

รวมเดก็วยัรุ่นและเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอีกเสน้หน่ึงที่มบีรรยากาศโรแมนติก อีกท ัง้ยงัมรีา้นกาแฟที่เป็นเอกลกัษณ์ แกล

เลอรี่ รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้แฟช ัน่ คลบั ตลาดศิลปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมูว่ยัรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดิน



 
 

เลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆก็ยงัไมแ่พงอีกดว้ย ซึ่งจะคึกคกัเป็นพเิศษตัง้แต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้

แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้ริการ ของที่ขายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินคา้แฟช ัน่ เช่น เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ 

ของกิฟ๊ชอ้ป เครื่องเขยีน และที่เยอะไมแ่พก้นัก็คือขนมต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านสู่ KING’S CROSS CAFÉ คาเฟ่ย่านฮงแดที่แฟน Harry potter ตอ้งหา้มพลาด ที่นี่เพิ่งเปิดใหมส่ดๆ 

รอ้นๆ กลิน่สยีงัมอียู่และคาดว่าอีกไมก่ี่วนัคนตอ้งแน่นแน่นอน รา้นมที ัง้หมด 4 ช ัน้ แต่ตอนน้ีเปิดใหเ้ขา้แค่ช ัน้ 1 กบั 2 

(ช ัน้ 3 กบั 4 จะเป็นฮอลกบัหอพกั) มมุถา่ยรูปเพี้ยบ มชีดุคลุมกบัผา้พนัคอท ัง้ 4 บา้นพรอ้มไมก้ายสทิธิ์ใหใ้ส่ถ่ายรูป 

เครื่องดื่มราคา 4-6,000 วอน มบีตัเตอรเ์บยีร ์กบัเคก้วนัเกิดปีแรกของแฮรร์ี่ขายดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ รบัปรทานอาหารเย็น “เมนูจมิดกั” ณ ANDONG JIMDAK จิมดกั คือ หนึ่งในอาหารที่ขึ้นชื่อของประเทศเกาหลอีีก

หนึ่งอย่างเลยก็ว่าได ้แลว้ถา้ใครบนิไปประเทศเกาหล ีเมนูนี้ เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ไปถงึเกาหลแีลว้ตอ้งลองเป็นมื้อแรกๆ ใคร

ที่ยงัไมเ่คยลองแลว้อยากลิ้มลองความออริจินลัที่ส่งตรงจากประเทศเกาหลใีต  ้ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั INTERCITY HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที่หา้ 

วนัอาทิตยท์ี่ 07 เม.ย. 2562 

ศูนยส์มนุไพรฮอ็กเกต็นามู – พระราชวงัชงักยอ็ก – ตลาดกวางจงั – นัมซานโซลทาวเวอร ์ 

โบสถเ์มียงดง – DUTY FREE – ยา่นเมียงดง 

เชา้ รบัประทาอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านสู่ ศูนยส์มนุไพรฮอ็กเกต็นาม ูหรอืสมนุไพรบ ารุงตบัเมือ่ตบัแขง็แรง จะช่วยร่างกายขบัสารพษิออกจากตบั

ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ ช่วยฟ้ืนฟูดูแลรกัษาสุขภาพของตบั ลดการสะสมไขมนัที่พอกบนตบั 

 จากนัน้น าท่านสู่ พระราชวงัชงักยอ็ก (CHANGGYEONGGUNG PALACE) นบัว่าเป็นพระราชวงัที่ติดอนัดบั 1 ใน 5 

พระราชวงัที่ส  าคญัที่สุดในเกาหล ีเนื่องจากเป็นที่ประทบัในช่วงปลายรชัสมยัของกษตัริยเ์กาหลถีงึ 10 รชักาล มคีวาม

งดงามตามแบบสถาปตัยกรรมเกาหลแีท ้ตัง้อยู่บริเวณใจกลางกรุงโซลของประเทศเกาหลใีต ้เดมิทนี ัน้ไดส้รา้งขึ้นเพื่อเป็น

พระราชวงัฤดูรอ้นกษตัรยิใ์นราชวงศโ์ครยอ จึงท าใหม้บีริเวณกวา้งขวาง หอ้มลอ้มไปดว้ยสวนขนาดใหญ่ที่มคีวามงดงาม



 
 

เป็นอย่างยิ่ง จนกระท ัง่พระเจา้เชจง (ค.ศ. 1418 – 1450)ไดม้ดี  าหริจะสรา้งพระราชวงัส าหรบัพระเจา้แทจงหลงัจากการ

สละราชบลัลงัค ์ในปีค.ศ 1469-1494 รชัสมยัพระเจา้ซองจงไดม้กีารบูรณะซ่อมแซมพระราชวงัและขยายอาณาบริเวณให ้

กวา้งขวางมากยิ่งขึ้น อีกท ัง้ยงัมกีารเปลีย่นชื่อเป็นพระราชวงัชงักยอ็งอีกดว้ย หลงัจากนัน้ในยุคลา่อาณานิคมของญี่ปุ่ นได ้

มกีารสรา้งสวนพฤกษศาสตร ,์ สวนสตัว ์และพิพธิภณัฑ ์แต่ภายหลงัไดม้กีารยา้ยสวนสตัวอ์อกไปคงไวแ้ค่พิพิธภณัฑ ์

และสวนพฤษศาสตรเ์ท่านัน้ 

 จากนัน้น าท่านสู่ ตลาดกวางจงั (Gwangjang Market) ถอืเป็นตลาดเก่าแก่ 100 ปี เป็นหนึ่งในตลาดที่เก่าแก่ของชาว

เกาหลเีลยก็ว่าได ้ในอดตีตลาดไดเ้คยถูกท าลายลงในสมยัสงครามของเกาหล ีก่อนจะถูกฟ้ืนฟูสรา้งขึ้นใหม่จนกระท ัง่ถึง

ปจัจุบนัก็ยงัเจริญเติบโตและมคีวามคึกคกัจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากในปจัจุบนั ช ัน้ที่2 ของตลาด 

จะเป็นตลาดขายผา้ที่ใหญ่ในกรุงโซลและมชีื่อเสยีงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผา้ไหม ผา้ซาติน ผา้ลนิิน ผา้ส าหรบัตดัชุด

เจา้บ่าว เจา้สาวของคนเกาหล ีผา้ปูเตียงผา้ปูที่นอน ผา้ตดัชดุที่ใชใ้นงานศพ นอกจากเป็นตลาดผา้ที่ใหญ่แลว้ ของสดก็มี

ขายมากมายเช่นกนั ท ัง้ผกัสด ผลไม ้กิมจิ ปลาสดปลาแหง้ ขนบขบเคี้ยว แมก้ระท ัง่ของฝากจุบ๊จิบ๊ และที่โดดเด่นมากๆ

คือ Street Food เป็นตลาดขายอาหารพื้นเมอืงตน้ต ารบัของชาวเกาหล ีแถมราคาไมแ่พงอีกดว้ย ไมว่่าจะเป็น ใสก้รอก

เลอืดหมู กิมบบั หวัหมู ต๊อกบอ๊กกี้  ออมกุ บินแดด็อก และอาหารพื้นเมอืงขึ้นชื่ออีกมากมาย ท ัง้ยงัมผีลติภณัฑท์าง

การเกษตร และสนิคา้พื้นของชาวเกาหลอีีกดว้ย 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านยอ้นรอยละครซรีียเ์กาหลชีื่อดงั MY NAME IS KIM SAM SOON ที่ ภูเขานมัซาน ภูเขาแห่งเดียวที่

ต ัง้อยู่ใจกลางเมอืงโซลสูง 274 เมตร บนยอดเขามหีอ SEOUL TOWER ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมอืงที่สูงที่สุดในโลก

มคีวามสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล ไดร้อบทิศ 360 องศา ที่คู่รกัทุกคู่

ชาวเกาหลจีะตอ้งท าคือ การคลอ้งกญุแจคู่รกั LOVE KEY CERMONY บนโซลทาวเวอร ์โดยที่จะเขยีนขอ้ความ หรือ

ชื่อของคู่รกัไวบ้นแมกุ่ญแจและก็จะน าแมกุ่ญแจนี้ไปคลอ้งกบัร ัว้เหลก็ ส่วนลูกกุญแจเคา้จะทิ้งไปดว้ยความเชื่อที่ว่าหาก

คู่รกัคู่ใดไดม้าเยอืนและคลอ้งกุญแจคู่รกักนัที่นี่จะท าใหค้วามรกัของท ัง้คู่ยนืยาวไมพ่รากจากกนัไปตลอดกาล  

 หมายเหตุ : ราคาทวัรไ์มร่วมค่าขึ้นลฟิทแ์ละค่ากุญแจ 

 

 

 

 

 

https://www.chilloutkorea.com/changgyeonggung-botanical-garden/


 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารเที่ยว “เมนูบิบิมบบั” หรือขา้วย าเกาหลทีี่เสิรฟ์ในหมอ้หินรอ้นๆ เวลาจะกินตอ้งคลุกใหไ้ข่สดและ

เครื่องต่างๆ เขา้กนั เป็นวธิีที่ชาวเกาหลใีชใ้นการกินขา้วมาอย่างยาวนาน โดยเชื่อกนัว่า ในวนัขึ้นปีใหมอ่าหารจากปีเก่า

ตอ้งกินใหห้มดก่อนเขา้คืนส่งทา้ยปี ท าใหช้าวเกาหลนี าอาหาร เครื่องเคียง และส่วนผสมต่างๆ มาผสมกบัขา้วและโคชูจงั 

ส่วนการตกแต่งใหส้วยงามและมคีวามหมายที่ดใีนแต่ละชามนัน้มมีานานกว่า 200 ปี ต ัง้แต่สมยัโชซอน  

บ่าย จากนัน้น าท่านสู่ โบสถเ์มียงดง คริสตจกัรมยองดง (Myeong-dong Cathedral) เป็นวหิารบา้นเกิดส าหรบัชมุชนนิกาย

โรมนัคาทอลกิในประเทศเกาหล ีต ัง้อยู่ใจกลางกรุงโซล ดึงดูดนกัท่องเที่ยวใหม้าชมความงดงามของสถาปตัยกรรมอนั

งดงามแห่งนี้  อีกท ัง้ยงัเป็นที่ประดิษฐานของบุคคลส าคญัท ัง้หลาย เช่น  Bishop Laurent Joseph Marie Imbert 

(1796-1839),กั บ นั ก บ ว ช  Peter Simon (1803-1839), James (Jacques Honor Chastan, 1803-1839) แ ล ะ 

Pourthie Jean Antoine Charles (1830-1866) ใกล ้ๆ กบัคริสตจกัรยงัมจีุดท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมาย เช่น หมู่บา้น

ด ั้ง เดิ ม นั ม ซาน ก อ ล (Namsangol Hanok Village), N Seoul Tower แล ะตล าด นัม แด มุน (Namdaemun 

Market) เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้พาท่านช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี โดยที่นี่มสีินคา้ช ัน้น าใหท้่านเลอืกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิ

น า้หอม เสื้อผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิา ฯลฯ 

 จากนัน้เดนิย่อยต่อกนัที่ ยา่นเมียงดง แหลง่ชอ็ปป้ิงขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟช ัน่ช ัน้น าของกรุงโซลหรือที่คนไทยรูจ้กักนั

ในชื่อสยามแสควรเ์กาหลที่านจะพบกบัสินคา้วยัรุ่นมากมายหลากหลายยี่หอ้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องส าอางยี่หอ้ดงัๆ อย่าง 

3CE SKIN FOOD THE FACE SHOP ETUDE HOUSE MISSHA ฯลฯ เสื้อผา้แฟช ัน่มสีไตล ์รองเทา้สน้สูงน่ารกัๆ 

รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ  นอกจากนี้ยงัมรีา้นอาหารและรา้นคาเฟ่น่ารกัๆ ซึ่งที่นี่จะมวียัรุ่นหนุ่มสาวเกาหลไีปรวมตวักนัมากมาย

ในแต่ละวนั 

เยน็ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ยา่นเมียงดง 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั INTERCITY HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

https://www.chilloutkorea.com/namsangol-hanok-village/
https://www.chilloutkorea.com/namsangol-hanok-village/
https://www.chilloutkorea.com/n-seoul-tower-2/
https://www.chilloutkorea.com/namdaemun-market/
https://www.chilloutkorea.com/namdaemun-market/


 
 

วนัที่หก 

วนัจนัทรท์ี่ 08 เม.ย. 2562 

ศูนยโ์สม – ศูนยพ์ลอยอเมทสิ – หมูบา้นสลูีกกวาด LA PROVENCE 

PAJU PREMIUM OUTLET – SUPERMARKET – สนามบนิอนิชอน 

เกาหลีใต ้(สนามบินอนิชอน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 

เชา้ รบัประทาอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านสู่ ศูนยโ์สม ซึ่งรฐับาลรบัรองคุณภาพวา่ผลติจากโสมที่มอีายุ 6 ปีซึ่งถอืว่า เป็นโสมที่มคีุณภาพดทีี่สุด ชม

วงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซื้อโสมที่มคีุณภาพดทีี่สุดและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ กลบัไปบ ารุงร่างกาย

หรือฝากญาตผูิใ้หญ่ที่ทา่นรกัและนบัถอื จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ ศูนยพ์ลอยอเมทสิ หรอืพลอยสมีว่งที่มชีื่อเสยีงของ

ประเทศเกาหลซีึ่งชาวเกาหลเีชือ่ว่าถา้ไดม้พีลอยชนิดนี้ติดตวัไวจ้ะท าใหม้โีชคลาภและสิ่งดีๆ  เกิดขึ้นในชวีติ 

 จากนัน้น าท่านสู่ หมูบ่า้นโพรวองซ ์(La Provence) แห่งเกาหลสีมัผสั บรรยากาศหมูบ่า้นสไตลฝ์ร ัง่เศสสสีนับา้นเรือนที่

เป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงโพรวองซใ์นฝรัง่เศส หมูบ่า้นทีเ่ต็ม ไปดว้ยบา้นเรือนน่ารกั ระบายดว้ยสลูีกกวาดหวานๆ ใหส้ี้สนั

สดใสที่ท  าใหรู้ส้กึเหมอืนกบัอยู่ในประเทศ ฝรัง่เศสจริงๆ  

  

 

 

 

 

เที่ยง รบัประททานอาหารเที่ยง “เมนูคมัจาทงั” เป็นตม้ซุปกระดูกหมูของเกาหลี ที่อธิบายง่ายสุดก็คือ ‘เลง้’ สไตลเ์กาหลี

นัน่เอง วธิีกินคมัจาทงัใหอ้ร่อยตอ้งวางโทรศพัทล์งก่อน จากนัน้ใส่ถงุมอืพลาสติกที่ทางรา้นเตรียมให ้แลว้หยบิกระดูกมา

แทะ แทะ แทะ และแทะ สลบักบัซดซุปรอ้นๆ HONGDAE GAMJATANG มกีิมจิและผกัที่เป็นเครื่องเคียงเสริฟ์มา

ใหต้ามแบบฉบบัรา้นอาหารเกาหล ีแต่ทางรา้นแนะน าว่า จริงๆ แลว้ไมใ่ช่อาหารเกาหลทีุกจานที่เหมาะกินคู่กบัเครื่องเคียง 

ถา้เป็นเมนูที่มแีป้งเป็นตวัหลกัอยู่แลว้อย่างเช่นต็อกโปกี กินเดี่ยวๆ จะเหมาะกว่า 

บ่าย น าท่านสู่ PAJU PREMIUM OUTLET ซึ่งเป็น Outlet ที่ค่อนขา้งใหญ่มาก และอยู่ห่างไกลออกไป ที่นี่มขีองแบรนด์

เนมมากมาย หลายๆคนเลอืกที่จะเริ่ม Shopping รองเทา้กนัที่นี่ ซึ่งที่แนะน าก็น่าจะเป็นพวกรองเทา้กีฬา เช่น New 

Balance หรือ NIKE ใครที่ท  าการบา้นเรื่องของราคามาจะค่อนขา้งเพลดิเพลนิกบัการเลอืกสินคา้ที่นี่ส่วนผมไม่ได ้

ต ัง้ใจมาซื้ออะไรที่นี่เลยก็ไดแ้ต่เดินดูตามเรื่องตามราวไป ตัง้ใจจะซื้อของเทา้ไวข้ี่มอเตอไซคส์กัคู่นึงแต่ค านวนเป็นเงนิ

ไทยผิด ท าใหซ้ื้อไม่ทนั สุดทา้ยไดเ้สื้อหนาวราคา 300 บาทมาแทน เนื่องจากดูท่าทางแลว้เสื้อธรรมดาที่เอามาจะไม่

เพียงพอต่อสภาพอากาศกลางคืนที่นี่เท่าไร 

 จากนัน้น าท่านแลว้พาท่านละลายเงนิวอนที่ SUPERMARKET หรือ รา้นคา้สนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลอืกซื้อสินคา้ 

พื้นเมอืงเป็นการส่งทา้ยก่อนอ าลาเกาหล ีอาทิ บะหมี่ชินราเมยีน อูดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ชอ็คโกแลต  น า้จิ้มหมูย่าง

เกาหล ีจากนัน้เดนิทางไปยงัสนามบนิอินชอน เพื่อเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านสู่ สนามบินอนิชอน 

20.40 น. ออกเดนิทางสู่ สนามสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE 661 

 

วนัที่เจด็ 

วนัองัคารที่ 09 เม.ย. 2562 
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

00.15 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจจากการเดนิทาง 

-------------------------------------------------------SKT_Sakura in Korea_7D4N_03-09 Apr. 2019_by KE 



 
 

 

บริษทัขอสงวนสทิธ์ิ : รายการทวัรท์่องเที่ยวสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอนัเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,

การเมอืง,สายการบิน,ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตวัแทนบริษทั 

(มคัคุเทศก,์หวัหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแต่ละประเทศ) เป็นผูบ้ริหารเวลาปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจร,การ

ตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอื่นที่ไมไ่ดม้าจากทางบริษทัฯ โดยทางบริษทัจะค านึงถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

พกัเดี่ยว 

(จา่ยเพิ่ม) 

03 – 09 เมษายน 2562 29,900.- 9,500 

หมายเหต:ุ อตัราน้ีค านวนจากผูเ้ดนิทาง ผูใ้หญ่ไม่ต า่กว่า 20 ท่าน 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าต ัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัช ัน้ประหยดั (ต ัว๋กรุป๊) ตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการ 

 น า้หนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่อง ท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรมั ถอืขึ้นเครื่องไดท่้านละ 12 กโิลกรมั 

 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบ ุ

 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบ ุ

 น ้าดื่มท่านละ 1 ขวด / คน / วนั 

 ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่ง (ข้ึนอยู่กบัการผนัแปรของภาษีน ้ามนั ณ วนันั้นๆ) 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  

 ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่ารค่ารถบสัปรบัอากาศ / รถตู ้/ พาหนะทอ้งถิ่น ตามที่ระบุในรายการ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบคุคลต่างดา้วค่าวซี่าเขา้ประเทศของบคุคลต่างดา้ว (ถา้ม)ี 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าพเิศษส าหรบับคุคลต่างดา้ว หรือยื่นวซี่าเร่งด่วน ซึ่งบริษทัฯ จะเรียกเกบ็เพิ่มเป็นกรณีตามจริง  

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น ค่าโทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขค่าซกัรีดค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ 

 ค่ามนิิบาร ์ค่าชมภาพยนตรช่์องพเิศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอื่นๆ ที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าน า้หนกักระเป๋าเกนิพกิดั (สายการบนิก าหนดใหไ้ม่เกนิท่านละ 20 กก.)  

 ค่าทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น คนขบัรถท่านละ 1,500 บาท / ทปิ / ท่าน 

 ค่าใชจ่้ายอนัเนื่องมาจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, เหตสุุดวสิยั, การเมอืง หรือ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหกัณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ตอ้งการขอใบเสร็จมภีาษี) 
 

หมายเหต ุ 

 รายการ และราคาส  าหรบัผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อย่างนอ้ย 25 ท่าน เดินทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 

 รายการนี้ เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร ัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่น ัง่กบัสายการบนิ และโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย อย่างไรกต็ามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ราคานี้คิดตามราคาต ัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั หากราคาต ัว๋เครื่องบนิปรบัสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรบัราคาต ัว๋เครื่องบนิ ตาม

สถานการณด์งักลา่ว 



 
 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีเกดิความเสยีหาย หรือสูญหาย ส  าหรบักระเป๋าเดินทาง หรือของมค่ีาส่วนตวัของท่านระหว่างการ

เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงนิไม่ว่าท ัง้หมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางมิไดร้บัอนุญาตใหเ้ดิน

ทางเขา้ หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร

เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ดว้ยเหตอุนัเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความล่าชา้ การเปลี่ยนแปลง

บริการของสายการบิน บริษทัขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภยัธรรมชาต ิอนันอกเหนือจาก

ความควบคมุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ใชบ้ริการบางส่วนหรือท ัง้หมด โดยความสมคัร

ใจของผูเ้ดนิทางเอง และ/หรือไม่เดนิทางไปพรอ้มคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตวัในวนัเดนิทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัเวลา การจราจร สภาพ

อากาศ และเหตสุุดวสิยัอื่นๆ ที่อาจเกดิขึ้นได ้ท ัง้นี้  เพื่อความปลอดภยั และประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส  าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย หรือจาก

อบุตัเิหตตุ่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทน บริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่าน ัน้ 

 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ที่ประสงคจ์ะไปท่องเที่ยวตามรายการของทวัรท์กุวนัเท่าน ัน้ หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรท์ุกวนั แค่สมคัร

มาร่วมทวัรเ์พยีงเพื่อการใชต้ ัว๋เครื่องบนิและที่พกัในราคาพเิศษ หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบริษทัจะ

คดิค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD 

(ก่อนซื้อทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี่เป็นจริง เพื่อทางผูจ้ดัจะไดค้ิดค่าบริการที่เหมาะสม) 

 เด็ก หมายถงึ ผูท้ี่มอีายุนอ้ยกว่า 12 ปี 

 หนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 
 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การจองคร ัง้แรก มดัจ าท่านละ 15,000 บาทภายใน 24 ช ัว่โมง หลงัการจอง และช าระท ัง้หมดก่อนเดนิทางภายใน 30 วนั หากเป็นช่วง

เทศกาลหรือวนัหยุดยาวช าระท ัง้หมดก่อนเดนิทางภายใน 30วนั (การไม่ช าระเงนิค่ามดัจ า หรือช าระไมค่รบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการ

จ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ดัมสีทิธิยกเลกิการจดั หรือยกเลกิการเดินทาง)  

2. ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบใุนรายการ บริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบริการไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 
 

การยกเลกิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิท ัง้หมด 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 21-29 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-20 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร ์

 ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายท ัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์  

 **ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิ หรือเปลีย่นชื่อผูเ้ดินทางได*้* 
 

************************************************************************** 

 


