
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

ไฮไลทโ์ปรแกรม 

 บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครือของ KOREAN AIR  

พรอ้มบริการอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรีน ้าหนักกระเป๋าขาไป – กลบั 15 กิโลกรมั/ ถือข้ึนเคร่ือง 12 

กิโลกรมั 

 พกัโรงแรมระดบั 3 ดาว ระดบัมาตรฐานของประเทศเกาหลี พรอ้มอาหารเชา้ พกัซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน 

 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์อุโมงคต์น้แปะก๊วย หอคอย GREEN TOWER FIRST VILLAGE  
BLUE CRYTAL VILLAGE พระราชวงัถ็อกซูกุง  ถนนก าแพงหินสายโรแมนติก 

 ช็อปป้ิงกนัแบบจุใจที่ยา่นทงแดมุน  เมียงดง  DUTYFREE  

 

ก าหนดการเดินทาง  สิงหาคม-กนัยายน 60 

วนัแรก           กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -  เกาหลีใต ้(สนามบินอินชอน)  

21.30 คณะพรอ้มกนัท่ีจุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร ์D 

สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเขา้หมายเลข 2) โดยมีหวัหน้าทวัรแ์ละเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯรอ

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนขึ้ นเคร่ือง  

วนัที่ 2     ล่องเรือ GIMPO HYUNDAI CRUISE– GIMPO HYUNDAI OUTLET – สวนสนุก EVERLAND รวมบตัร 

01.05 บินลดัฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เท่ียวบินท่ี LJ 002 บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  

08.25 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้หมายเหตุ: เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

(กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเกาหลี น าท่านเดินทางสู่ ล่องเรือ ARA CRUISE ชมทศันียภาพ 2 ฝ่ังแม่น ้ าฮนั 
และน าท่านช็อปป้ิง  HYUNDAI OUTLET มีร้านคา้หลากหลายกว่า 165 ร้านคา้ และมีสินคา้ Brand ดงั
มากมายหลายยี่ห้อ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสินคา้จะมีการจดัลดราคา 
30-80%  



 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน เมนู DUKKALBI ไก่ผัดเผ็ดบารบี์คิวเป็นเน้ือไก่ที่หัน่ออกเป็นช้ินพอค า 

คลุกเคลา้ดว้ยซีอ๊ิวเครื่องปรุง และหมักทิ้ งไวจ้นไดท้ี่ จึงน าเน้ือไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ ์

รบัประทานพรอ้ม กิมจ ิซุปสาหร่าย และขา้วสวย 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศซ่ึงตั้งอยู่

ท่ามกลางหุบเขา พบกบั “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอนัตระการตา สนุกสุดมนักบับตัร

FREE PASS ท่ีท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดทุ้กชนิดไม่จ ากดัจ านวนครั้ง พบกบัเคร่ืองเล่นใหม่ท่ีทุก

ท่านไมค่วรพลาด T-EXPRESS พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจกบัสวนดอกไมซ่ึ้งเต็มสะพรัง่กลางลานโดย

ถูกจดัไวเ้ป็น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:สวน

ดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน:สวนดอกลิลล่ี / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) 

นอกจากน้ียงัสามารถท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี นอกจากน้ันใหท่้านไดต่ื้นตาในสวนสตัวซ์าฟารี ชม

ความน่ารกัของสตัวต่์างๆ และไดเ้พลิดเพลินกบัการใหอ้าหารหมีท่ีทุกท่านไมค่วรพลาด 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีสไตลเ์กาหลี บนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสดชนิด

ตา่งๆ และเน้ือหมูสไลดน์ ้าซุปรอ้นๆ และเสน้อูดง้ซ่ึงขาดไม่ไดใ้นการทาน ชาบู ชาบู พรอ้มขา้วสวย 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ASAN ONCHON HOTEL หรือเทียบเท่า  (มีบริการแช่น ้าแร่ 8,000 วอน/ท่าน) 

วนัที่ 3  ASAN RAIL BIKE –  ถนน GOKGYOCHON อุโมงคแ์ปะกว๊ย – หอคอย GREEN TOWER  –  

                     LAKE PARK – FIRST VILLAGE – BLUE CRYTAL VILLAGE 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่าน ปัน่เรียวไบท ์Asan Rail Bike ใหท่้านไดเ้ปิดประสบการณ ์ป่ันเรียวไบท ์บนทางรถไฟสายเก่าของ

เมืองอนัซาน มีระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นหน่ึงกิจกรรมท่ีนิยมของชาวเกาหลี ใหท่้านไดส้มัผัสวิว 

ทิวทัศน์ธรรมชาติของเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นแปลงเกษตร ทุ่งนา ไร่สวนต่างๆ ท่ีหอ้มลอ้มไปด้วยภูเขา

มากมาย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนน GOKGYOCHON อุโมงคแ์ปะกว๊ย ถนนสายน้ีขึ้ นช่ือว่าเป็นถนน

สายโรแมนติกอีกแห่งหน่ึงของเกาหลีก็ว่าได ้เป็นถนนเลียบคลองเคียวกีชอน บริเวณริมคลองจะเต็มไป

ดว้ยตน้ GINKGO หรือตน้แปะก๊วย ท่ีจะพบว่าในช่วงฤดูรอ้นจะเป็นสีเขียวชะอุ่มและเปล่ียนสีเป็นสีทอง

เหลืออร่ามไปทัว่บริเวณในช่วงฤดูใบไมร้่วง น าท่านเดินทางสู่ หอคอย GREEN TOWER หน่ึงในสถานท่ี

ถ่ายท ารนัน่ิงแมน บริเวณน้ีเป็นสถานท่ีของโรงงานก าจดัขยะท่ีไดส้รา้งขึ้ นมา เพ่ือรกัษาสภาพแวดลอ้ม 

ขยะท่ีถูกเผาจะส่งควนัออกมาในปริมาณท่ีนอ้ยท่ีสุดในแต่ละวนั GREEN TOWER มีความสูง 150 เมตร ให้

ท่านไดช่ื้นชมกบัทศันียภาพโดยรอบ 360 องศาทัว่ทั้งเมืองอาซานโดยมองลง และต่ืนตาต่ืนใจกบัการมอง

ทิวทศัน์เมืองอาซานผ่านพลาสติกใสชนิดแข็งทนทานพิเศษลงไปยงัพ้ืนดิน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั เมนูคาลบ้ี หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีเล่ืองช่ือและเป็นที่

รูจ้กักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยน าหมูส่วนที่ติดกบักระดูก น าไปย่างบนเตาถ่าน

แบบดั้งเดิม เสิรฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครื่องเคียงต่างๆ น ้าจิ้ มเตา้เจี้ ยวและน ้าซุปสาหร่าย มี

วิธีการรบัประทานคลา้ยกบัเม่ียงค าของไทย 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Sinjeongho Tourist Park สวนสาธารณะมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลายรวมทั้งสวน

ดอกไม ้สวนประติมากรรม สถานท่ีส าหรบัเยาวชนและรูปป้ัน Admiral Lee Sun-shin อุทยานทาง

นิเวศวิทยาท่ีทางเขา้สวนของนักท่องเท่ียวมีท่ีตั้งของพืชหลากหลายชนิดเช่นตน้สนและตน้ Azalea ในขณะ

ท่ีสวนประติมากรรมดึงดูดผูเ้ขา้ชมในช่วงฤดูหนาวดว้ยประติมากรรมน ้าแข็งขนาดใหญ่กวา้ง ทะเลสาบ 

Sinjeongho ตั้งอยู่ดา้นหน้าของสวนท่องเท่ียวเป็นจุดตกปลาท่ีเป็นท่ีนิยมตลอดทั้งปีและผูเ้ขา้ชมสามารถ

เพลิดเพลินกับการนั่งเรือสบาย ๆ บนเรือยนต์หรือเรือส าราญ น าท่านเดินทางสู่ FIRST VILLAGE  

อาณาจกัรแห่งการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์ดงัเกาหลี สนุกสนานกบัการจบัจ่ายชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์กาหลี



 

คุณภาพท่ีเอามาลดราคากนัตลอดทั้งปี จากน้ันน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น BLUE CRYTAL VILLAGE 

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีธีมแบบเมดิเตอรเ์รเนียนพรอ้มรา้นกาแฟชอ้ปป้ิงงานฝีมือและบรรยากาศสบาย  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ เมนูพิบิมพพั พุลโกกิ ท าจากขา้วสวยผสมกบัเน้ือหมูหัน่เป็นช้ินเล็กๆ ผกัปรุง

รสและไข่ จะคลุกกบัโคชูจงั (ซอสพริกรสเผ็ด) ก็ไดถ้า้ตอ้งการ เสิรฟ์พรอ้มหมูผดัวุน้เสน้ และหอม

ใหญ ่มีน ้าขลกุขลิกออกรสหวานเล็กนอ้ย 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ASAN ONCHON HOTEL หรือเทียบเท่า  (มีบริการแช่น ้าแร่ 8,000 วอน/ท่าน) 

วนัที่4 COSMETIC SHOP – ศูนยโ์สมรฐับาล – น ้ามนัสนเข็มแดง – พระราชวงัถ็อกซูกุง - ถนนก าแพงหิน

สายโรแมนตกิ - BLUE HOUSE – สวนสาธารณะเซจงโน – DUTY FREE – ช็อปป้ิงเมียงดง 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่าน ศูนยร์วมเครื่องส าอางแบรนดด์งัเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือในราคาพิเศษ จากน้ันน าท่านสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซ่ึงรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมท่ี

อายุ 6 ปี ซ่ึงถือวา่มีคุณภาพดีท่ีสุด ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลี

ถือเป็นยาบ ารุงร่างกายหรือสามารถซ้ือเป็นของฝากจากประเทศเกาหลี จากน้ันน าท่านสู่ RED PINE เป็น

ผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากน ้ามนัสน ท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุล

ในร่างกาย จากน้ันน าท่านชม พระราชวังถ็อกซูกุง ตั้งอยู่ท่ีหวัมุมส่ีแยกใจกลางเมืองของกรุงโซล เป็น

พระราชวงัท่ีเล็กท่ีสุดในบรรดา 5 พระราชวงัของเกาหลี ซ่ึงเป็นเพียงพระราชวงัแห่งเดียวท่ีลอ้มรอบดว้ย

อาคารสไตลต์ะวนัตกท่ีเพ่ิมความเป็นเอกลกัษณข์องทิวทศัน์ได ้มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวงัน้ัน

เป็นการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมเกาหลีและวฒันธรรมตะวนัตก และใหท่้านสมัผัสกบับรรยากาศของ 

ถนนก าแพงหินสายโรแมนติก มีระยะทางยาว 900 เมตร เป็นผนังหินของพระราชวงัถ็อกซูกุง เดิมเคย

เป็นผนังหินแห่งแรกในเกาหลีท่ีสรา้งใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีอยู่อาศยัของผูค้นกบัส่ิงแวดลอ้มไวร้่วมกนัอย่าง

ลงตวั ระหวา่งทางเต็มไปดว้ยตน้ไมก้วา่ 130 ตน้ และมีมา้นัง่อีก 20 ท่ี บรรยากาศท่ีร่มร่ืนและโรแมนติก

เป็นสถานท่ีท่ีดีส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ และในช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสีประมาณเดือนพฤศจิกายน ใบ

แปะก๊วยจะพรอ้มใจกนัเปล่ียนเป็นสีสม้เหลือง ยาวตลอดแนวก าแพง ท าใหเ้ป็นหน่ึงในถนนเสน้ท่ีมีเสน่ห์

ท่ีสุดเขาโซล  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั เมนูซัมเคทงั หรือ ไก่ตุน๋โสม อาหารต าหรบัชาววงับ ารุงสุขภาพ บริการ

ท่านละ 1 ตวั บรรจุอยู่ในหมอ้เหล็กรอ้นๆ ภายในตวัไก่จะยดัไสด้ว้ยขา้ว และของบ ารุงต่างๆ อาทิ 

เม็ดพุทราแหง้ รากโสม เก๋าก้ี ปรุงรสดว้ยพริกไทยด า และเกลือ รับประทานพรอ้มเครื่องเคียงที่

เรียกว่า กกัตุกี (ท าจากหวัไชเทา้ดอง) และเสน้ขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลีพรอ้มทั้งเสิรฟ์ อินซัมจู

หรือเหลา้ดองโสม 

จากน้ันน าท่านเดินทางผ่านชมท าเนียบประธานาธิบดี หรือ บลูเฮาส ์จากน้ันน าท่านชม สวนสาธารณะ

เซจงโน ตั้งอยู่ติดกบัศูนยศิ์ลปะการแสดงเซจอง ภายในสวนสาธารณะเต็มไปดว้ยมา้นัง่ไมส้ าหรบัผูค้น

ท่ีมานัง่พกัผ่อน น ้าพุ เวทีกลางแจง้ทรงกลม และรูปป้ันต่างๆ ในช่วงเท่ียงของวนัธรรมดาจะเต็มไปดว้ย

พนักงานท่ีท างานอยูใ่นอาคารส านักงานใกลเ้คียงมาพกักลางวนั ส่วนวนัหยุดสุดสปัดาหม์กัใชเ้ป็นสถานท่ี

ส าหรบังานแต่งงานกลางแจง้ จากน้ันน าท่านสู่แหล่งช็อปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบ

รนดเ์นม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เคร่ืองส าอาง,กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัท์มือถือ 

ใหท่้านอิสระไดเ้ลือกซ้ืออย่างเต็มท่ี ถึงเวลาพาทุกท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี เมียงดง หรือ สยามสแควรเ์กาหลี

 ท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนด์แฟชัน่ล่าสุดของเกาหลีไดท่ี้น้ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเส้ือผา้ รองเทา้ 

กระเป๋า เคร่ืองประดบั ทั้งแบรนดเ์นมเช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนดเ์กาหลี

โดยเฉพาะ เคร่ืองส าอางเช่นETUDE HOUSE,SKIN FOOD,THE FACESHOP,MISSHA, ROJUKISS,LANEIGE 



 

อีกทั้งยงัมีรา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน สามารถล้ิมลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ี้น้ี  

และKRISPY KREMEโดนัท ท่ีสุดแสนอร่อย  

ค า่          รบัประทานอาหารค า่ เมนูบุฟเฟ่ตบ์าบีคิวป้ิงยา่ง สไตลเ์กาหลี ใหท้่านเลือกสรรทั้ง เน้ือววั หมูติดมัน

สไลด ์หมูหมัก ซีฟู้ดตกัรับประทานแบบไม่อั้น ทานไดจ้นอิ่ม พรอ้มเครื่องเคียงผักสด กิมจิ และ

อื่นๆอีกมากมาย 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  GALAXY HOTEL / HAEDAMCHE STAY / BENIKIA SEOUL   หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 5    ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – พิพิธภณัฑส์าหร่าย + สวมชุดฮนับก – ศูนยพ์ลอยอเมทิส – SUPER 

MARKET 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่  ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก

มลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพนัธุข์องสมุนไพรออ๊ตเกตนามูน้ี เป็นที่

นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตบัใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจาก

การดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี่ สารตกคา้งจากอาหาร และยา จากน้ันน าท่านชม พิพิธภณัฑส์าหร่าย 

จดัแสดงเร่ืองราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวติัความเป็นมาตน้ก าเนิดของการผลิตสาหร่ายและ

ขั้นตอนการผลิตสาหร่ายท่ีใหม่ทุกวนัใหท่้านจะไดเ้ลือกชิมผลิตภณัฑท่ี์ท าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติ

ใหล้ิ้มลองและเลือกซ้ือเพ่ือ  ใหท่้านไดใ้ส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮนับก” และถ่ายรูปภาพความประทบัใจ 

น ามาเป็นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแหง้, สาหร่ายยา่ง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน เมนูโอซัม พุลโกกิ ประกอบดว้ยปลาหมึกสด และหมูสไลดท์ี่ผ่านการ

หมักดว้ยเครื่องปรุงจนไดท้ี่ น ามาผดัรวมกับผกัสดนานา ชนิดบนกระทะรอ้นๆ รบัประทานพรอ้ม

เครื่องเคียง และขา้วสวยรอ้นๆ มีกล่ินหอมน่าล้ิมลอง 

บ่าย จากน้ันน าท่านเลือกซ้ือ อเมทิส เป็นหินท่ีมีพลังในการบ าบัดทั้งดา้นร่างกายและจิตใจของผูส้วมใส่ ขจัด

ความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค  สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อน

เย็นตาจนถึงสีม่วงเขม้ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหูและสรอ้ย และ

นิยมใชใ้นการแกไ้ขฮวงจุย้ท่ีไม่ดีภายในบา้นดว้ย ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนท่ีรา้นคา้สนามบิน 

SUPER MARKET ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้เกาหลีไดอี้กรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน 

(มาม่าสไตลเ์กาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโกพ้าย น ้าจ้ิมปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไมต้าม

ฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทย 

19.55 เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เท่ียวบินท่ี LJ001 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ือง 

23.35  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ เดือนสิงหาคม 60 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ท่านละ 

พกัหอ้งละ 2ท่าน 

เด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน ไม่เสริมเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

วนัที่ 19 – 23 สิงหาคม 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 20 – 24 สิงหาคม 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 21 – 25 สิงหาคม 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 22 – 26 สิงหาคม 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 23 – 27 สิงหาคม 60 15,900.- 15,900.- 5,900.- 

วนัที่ 24 – 28 สิงหาคม 60 15,900.- 15,900.- 5,900.- 

วนัที่ 25 – 29 สิงหาคม 60 15,900.- 15,900.- 5,900.- 

วนัที่ 26 – 30 สิงหาคม 60 13,900.- 13,900.- 5,900.- 

วนัที่ 27 – 31 สิงหาคม 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 38 ส.ค. – 1 ก.ย. 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 29 ส.ค. – 2 ก.ย. 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 30 ส.ค. – 3 ก.ย. 60 15,900.- 15,900.- 5,900.- 

วนัที่ 31 ส.ค. – 4 ก.ย. 60 15,900.- 15,900.- 5,900.- 

 

อตัราค่าบริการ เดือนกนัยายน 60 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ท่านละ 

พกัหอ้งละ 2ท่าน 

เด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 

2 ท่าน ไม่เสริมเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

วนัที่ 1 – 5 กนัยายน 60 15,900.- 15,900.- 5,900.- 

วนัที่ 2 – 6 กนัยายน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 3 – 7 กนัยายน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 4 – 8 กนัยายน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 5 – 9 กนัยายน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 6 – 10 กนัยายน 60 15,900.- 15,900.- 5,900.- 

วนัที่ 7 – 11 กนัยายน 60 15,900.- 15,900.- 5,900.- 

วนัที่ 8 – 12 กนัยายน 60 15,900.- 15,900.- 5,900.- 

วนัที่ 9 – 13 กนัยายน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 10 – 14 กนัยายน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 11 – 15 กนัยายน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 12 – 16 กนัยายน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 13 – 17 กนัยายน 60 15,900.- 15,900.- 5,900.- 

วนัที่ 14 – 18 กนัยายน 60 15,900.- 15,900.- 5,900.- 

วนัที่ 15 – 19 กนัยายน 60 15,900.- 15,900.- 5,900.- 

วนัที่ 16 – 20 กนัยายน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 17 – 21 กนัยายน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 



 

วนัที่ 18 – 22 กนัยายน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 19 – 23 กนัยายน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 20 – 24 กนัยายน 60 15,900.- 15,900.- 5,900.- 

วนัที่ 21 – 25 กนัยายน 60 15,900.- 15,900.- 5,900.- 

วนัที่ 22 – 26 กนัยายน 60 15,900.- 15,900.- 5,900.- 

วนัที่ 23 – 27 กนัยายน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 24 – 28 กนัยายน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 25 – 29 กนัยายน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 26 – 30 กนัยายน 60 14,900.- 14,900.- 5,900.- 

วนัที่ 27 ก.ย. – 1ต.ค.60 15,900.- 15,900.- 5,900.- 

วนัที่ 28 ก.ย. – 2ต.ค.60 15,900.- 15,900.- 5,900.- 

วนัที่ 29 ก.ย. – 3ต.ค.60 15,900.- 15,900.- 5,900.- 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพรอ้มคณะ กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่า

เปล่ียนแปลงตัว๋ และ ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าอาหารทุกมื้ อ ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 

 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. 

 ค่าหวัหนา้ทวัรน์ าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
  

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร 

และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่นท่านละ 7 USD ตอ่คนตอ่วนั  หรือ ท่านละ 34,000 วอน หรือ 1,200 บาท 

ตอ่ท่านตลอดทั้งทริป  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษทั หรือตอ้งการ

ใบก ากบัภาษี) 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15 กก.) 

 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)ใบส าคญั

ถ่ินท่ีอยู ่4)ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษัทฯจะ

เป็นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าใหท่้านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทาง

ตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 
 
 
 



 

เง่ือนไขการจองและการใหบ้ริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หรือช าระทั้งหมด  

2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั ในกรณีท่ีไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการ

บอกยกเลิกการเดินทาง 

3. การจองจะมีผลสมบรูณ ์โดยจะตอ้งส่งแฟกซ ์หรือ อีเมล ์ใบจองทวัรใ์หเ้จา้หน้าท่ีฝ่ายขาย พรอ้มกรอกรายช่ือของผู้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนังสือเดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลกูคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรือไมเ่ท่ียวตามรายการท่ีบริษัทก าหนด บริษัทขอ

ปรบัท่านละ 300 USD 

 
การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบรูณ ์ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ ์หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัท าการข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัท าการข้ึนไป เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 5,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วนัท าการ เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์

 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนัท าการ  เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การ

ยกเลิกการเดินทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

พิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลกูคา้เป็นกรณีไป  

3. ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดม้ีการการนัตีมดัจ า หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบัสาย

การบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิมเขา้มาช่วง

วนัหยุด หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 
 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทาง ต า่กว่า  15 ท่าน(ผูใ้หญ่) ขึ้ นไป โดย

บริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคญั  

3. หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทาง 

        เพ่ือท่องเท่ียวเท่าน้ัน   



 

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, 

การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะด าเนินการประสานงาน

เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกูคา้)  

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

ก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

7. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ

แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลกูคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน    


