
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 โปรแกรมการท่องเท่ียว 
วนัท่ี 1 

28 ธนัวาคม 18 
พบกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ  – ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูิ 

วนัท่ี 2 
29 ธนัวาคม 18 

เดนิทางถึงสนามบนิอินชอน – หมูบ้่านเทพนิยาย– ซองโดพาร์ค – ไชนา่ทาวน์ – วดัวาวจูองซา  
เลน่สกี 

วนัท่ี 3 
30 ธนัวาคม 18 

ท ากิมจิ + ใสช่ดุฮนับก – ศนูย์สมนุไพรบ ารุงตบั  – คล้องกญุแจคูรั่ก@โซลทาวเวอร์  
คลองชองกเยชอน – ศนูย์เคร่ืองส าอาง 

วนัท่ี 4 
31 ธนัวาคม 18 

ศนูย์โสม – พระราชวงัเคียงบกกงุ – รันนิ่งแมน – SM Duty Free –ตลาดเมียงดง 

วนัท่ี 5 
01 มกราคม 19 

น า้มนัสนเข็มแดง – ตลาดฮงอิก – ชิมไวน์@ไร่องุ่นซนัมอรู – ไร่สตรอเบอร์ร่ี – ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ออก
เดนิทางจากสนามบนิอินชอน – กรุงเทพฯ 

 

วนัท่ี 1  พบกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ  - ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูิ 

19.00 น    คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์...  สายการบินไทย  
 เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ทา่นก่อนขึน้เคร่ือง 

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

22.30 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลีใต้  โดยสายการบินไทย เท่ียวบนิท่ี  TG8106 
 (บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอีกครัง้ก่อนเดินทาง  
 หากลกูค้าเดินทางมาจากตา่งจงัหวดัด้วยเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองคะ่) 

วนัท่ี 2  เดนิทางถึงสนามบนิอินชอน – หมูบ้่านเทพนิยาย– ซองโดพาร์ค – ไชนา่ทาวน์ – วดัวาวจูองซา – เลน่สกี 

05.55 น       ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
เช้า หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย ( DONGWHA 

MAEUNL) ได้ถูกเนรมิตร และตกแต่งให้หมู่บ้านท่ีแสนธรรมดาให้กลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย โดยน า

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 
 

นิยายท่ีทุกท่านคุ้นเคยหลายเร่ืองมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บ้านแห่งนี ้เช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กับคน
แคระทัง้ 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูน้อยหมวกแดง ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายภาพได้เกือบทุกมุม หนัไปทาง
ไหนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลกึ   

 
 
 
 
 
 ตอ่มาพาท่านชม ซองโดพาร์ค (Songdo Central Park) เป็นสวนสาธารณะในบริเวณพืน้ท่ีสีเขียวตรงกลาง

ของย่านธุรกิจระหว่างประเทศซองโด (Songdo International 
Business District: Songdo IBD), เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ท่ี
ได้รับแรงบนัดาลใจในการสร้างจากเซ็นทรัลพาร์คในนครนิวยอร์ก
ของสหรัฐอเมริกา สวนแห่งนีเ้ปรียบเสมือนโอเอซิสธรรมชาติในเมือง 
ซึ่งสร้างความผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ไชน่าทาวน์ (CHINA TOWN) 
เป็นชมุชนของชาวจีนท่ีถือก าเนิดจากการเปิดทา่เรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดีตนบัเป็นพืน้ท่ีส าคญัในการ
ขนส่งและค้าขายสินค้าจากประเทศจีน ส าหรับปัจจุบนันีช้าวจีนท่ียงัคงอาศยัอยู่เป็นรุ่นท่ี 2 หรือรุ่นท่ี 3 นบั
จากท่ีมีการบุกเบิก แต่กลิ่นไอและการด ารงไว้ซึ่งวฒันธรรมของคนรุ่นก่อนยงัคงมีให้เห็น รวมไปถึงการได้มี
โอกาสได้ลิม้ลองรสชาตอิาหารจีนท่ีมีให้เลือกสรรหลายร้านท่ีอินชอนไชนา่ทาวน์แหง่นี ้

 
 
 
 
 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (1) เมนจูาจงัมยอน (บะหม่ีด า)  
บา่ย น าท่านสู่ วดัวาวูจองซา ตัง้อยู่ใน เมืองซูวอน ท่านจะได้ชมความงาม ของ พระเศียรของพระพุทธรูป ขนาด

มหึมา ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลงัสระน า้ขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ วางเรียง
รายอยู่โดยรอบ และเม่ือเดินขึน้สู่เนินเขา จะพบ อุโบสถ ซึ่งภายในเป็นท่ีประดิษฐานพระนอน ขนาดใหญ่ท่ี
แกะสลกัมาจากไม้ซึง่น ามาจาก อินเดีย นอกจากนีท่ี้วดัแห่งนีย้งัเป็นท่ีเก็บรักษาระฆงั ท่ีใช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอ
ลิมปิคในปีค.ศ.1988 อีกด้วย 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 น าท่านเดินทางสู่ ลานสกี ให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเล่นสกี หรือ กระดานเล่ือนหิมะ สัมผัสหิมะและ

สถานท่ีอนังดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึได้ (ผู้สนใจเช่าอปุกรณ์เคร่ืองเล่นให้ติดตอ่หวัหน้าทวัร์เพราะราคา
นีไ้ม่รวมค่า เช่าอุปกรณ์ , สกีลิฟท์ สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน และ กรุณาเตรียมถุงมือสกี 
ผ้าพนัคอ แวน่กนัแดด เสือ้แจ๊กเก็ตกนัน า้ หรือ ผ้าร่ม และกางเกงท่ีเหมาะสม) 

 
 

 
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า (2)  เซ็ตปลายา่ง 
   จากนัน้น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั VALUE HOTEL SUWON หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 

วนัท่ี 3 ท ากิมจิ + ใสช่ดุฮนับก – ศนูย์สมนุไพรบ ารุงตบั  – คล้องกญุแจคูรั่ก@โซลทาวเวอร์  
คลองชองกเยชอน – ศนูย์เคร่ืองส าอาง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (3)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่กิมจิแลนด์ กิมจิเกิดขึน้ในสมัยราชวงศ์โชซอน โดย
ชาวบ้านเก็บผกัสดมาหมกัไว้ในไหและสามารถเก็บไว้กินได้ทกุฤดกูาลของชาว
เกาหลี ซึง่สามารถท าเป็นอาหารแทบทกุชนิด เชน่ ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผดั 
สต ูบะหม่ีจนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลี นิยมท ากิมจิกินเองท่ีบ้านต า
หรับกิมจิแตล่ะบ้านจึงไม่เหมือนกันและตกทอดเป็นมรดกปลายจวกัของสตรี
เกาหลีอีกด้วยพร้อมเก็บภาพความประทับกับการสวมชุดประจ าชาติฮันบก  แล้วน าท่านสู่ศนูย์สมนุไพร
โบกานยอง สมุนไพรบ ารุงตบั ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูง
เหนือน า้ทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง 
ปอ้งกนัโรคตบัแข็งไมถ่กูท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บหุร่ี สารตกค้างจากอาหารและยา 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (4) เมนบูีบมิบบั (ข้าวย าเกาหลี) 
จากนัน้น าท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีช่ือดงั My name is Kim Sam Soon ท่ีภูเขานมัซานภูเขาแห่งเดียวท่ี
ตัง้อยู่ใจกลางเมืองโซล สงู 274 เมตร   บนยอดเขามี โซลทาวเวอร์ Seoul Tower *.*ไม่รวมคา่ขึน้ลิฟท์ *.*. ซึ่ง
เป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน า้ทะเล ท่านสามารถชม
ทศันียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศา ท่ีคู่รักทุกคูช่าวเกาหลีจะต้องท าคือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love 
Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยท่ีจะเขียนข้อความ หรือช่ือของคูรั่กไว้บนแมก่ญุแจและก็จะน าแม่กญุแจนี ้
ไปคล้องกบัรัว้เหล็ก สว่นลกูกญุแจเค้าจะทิง้ไปด้วยความเช่ือท่ีวา่หากคูรั่กคูใ่ด ได้มาเยือนและคล้องกญุแจคูรั่ก
กนัท่ีน่ีจะท าให้ความรักของทัง้คูยื่นยาวไมพ่รากจากกนัไปตลอดกาล 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

จากนัน้พาทา่นเดนิทางสูเ่มืองโซล ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง แล้วพาทา่นเดินเล่นท่ี คลองชองกเยชอน 
(Cheonggyecheon) หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า คลองชองเกชอน หรือ 
ชองเคยอน เป็นคลองท่ีมีมาตัง้แตส่มยัโบราณตัง้แตย่คุของราชวงศ์โช
ชอน มีอายมุากกวา่ 600 ปี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผ่าน
กลางกรุงโซล เดิมท่ีนัน้น า้ในคลองจะคล้ายกับคลองแสนแสบท่ีบ้าน
เรา คือมีน า้เสียและขยะถูกทิง้ลงคลองจากบ้านเรือนและชุมชนท่ีมา
อาศยัอยู่ริมคลอง และยังมีสะพานยกระดบัพาดผ่านอยู่ด้านบนอีก
ด้วย ภายหลงัคลองแห่งนีไ้ด้รับการบูรณะขึน้ใหม่ในปี 2003 ภายใต้โครงการพฒันาและบรูณะคลองชองกเย
ชอนให้มีภมูิทศัน์ท่ีสวยงาม โดยมีการรือ้ทางยกระดบัออก และเวนคืนท่ีดินแหล่งชมุชนท่ีอยู่ติดกบัคลองแห่งนี ้
จนท าให้กลายเป็นคลองท่ีมีภูมิทศัน์รอบๆท่ีร่มร่ืนและสวยงาม น า้ท่ีเคยเน่าเสียก็กลบัมาในสะอาด กลายเป็น
แหล่งเดินเล่นพกัผ่อนหย่อนใจท่ามกลางเมืองท่ีวุ่นวาย  ตอ่มาอิสระให้ท่านได้เลือกซือ้เคร่ืองส าอางค์แบรนด์
ดงัของเกาหลี ณ ศนูย์เคร่ืองส าอาง มีให้เลือกมากมายหลายย่ีห้อ อาทิเช่น ครีมน า้แตกท่ีโดง่ดงั ครีมหอยทาก 
แปง้โรตี โลจคูสิ ฯลฯ  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (5) เมน ูBBQ Buffet 
 และน าทา่นเข้า สูท่ี่พกัโรงแรม  Benikea Premier Hotel Bernoui หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 

วนัท่ี4 ศนูย์โสม – พระราชวงัเคียงบกกงุ – รันนิ่งแมน – SM Duty Free –ตลาดเมียงดง 

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

ท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า 
กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาตผิู้ใหญ่ท่ีทา่นรักและนบัถือ  
จากนัน้พาทา่นชม พระราชวงัเคียงบกกงุ (Gyeongbokgung 
Palace)  สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1394 เพ่ือเป็นพระราชวงัหลกัของ
ราชวงศ์โชซอน (1392-1910) อนั เป็นราชวงศ์ท่ีสถาปนาขึน้โดยกษัตริย์
แทโจ ในจ านวนพระราชวงัทัง้ 5 ท่ีสร้างขึน้ในราชวงศ์นี ้พระราชวงัเคียง
บกกงุ ถือเป็นพระราชวงัท่ีสวยงามและยิ่งใหญ่ท่ีสดุ สดุปลายทางด้าน
เหนือของถนนเซจองโน เราจะเห็นพระราชวงัเคียงบกกงุตัง้โดดเดน่เป็นสง่า ค าวา่ "เคียงบกกงุ" ในภาษาเกาหลี 
แปลวา่ "พระราชวงัแหง่พรท่ีสอ่งสวา่ง (The Palace of Shining Blessings)" เป็นพระราชวงัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของ
ราชวงศ์โชซอน ในบริเวณพระราชวงันีย้งัเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์แหง่ชาตเิกาหลีและพิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน
แหง่ชาต ิณ ท่ีสองแหง่นีน้กัท่องเท่ียวจะได้เท่ียวชมลกัษณะเดน่ ๆ ทางวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์ของเกาหลี
และวิถีชีวิตความเป็นอยูใ่นอดีต ไมว่่าจะเป็นพระท่ีนัง่คนึจองจอน ศาลาเคียงฮวยรูซึง่ตัง้อยู่กลางสระ ศาลา



 

 

 

 
 

ยางวอนจอง หรืออาคารสิ่งปลกูสร้างอ่ืนหลายอาคาร ล้วนแล้วแตแ่สดงถึงสถาปัตยกรรมอนังดงามและ
แวดล้อมด้วย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (7) เมนซูมักเยทงั (ไก่ตุน๋โสม) 
พิเศษสดุ!!! พาทา่นพบกบั RunningManThemePark แหล่งเท่ียวแห่งใหม่ในย่านอินซาดงท่ีมาพร้อมกบัธีมรัน
นิ่งแมน รายการวาไรตีย้อดฮิตของเกาหลีท่ีมีแฟนคลบัจากทัว่โลกRunning Man EP1 ‘Find The Treasure’ 
จะมีภารกิจตา่งๆ กว่า 10 ภารกิจ ให้ได้ตามล่าสะสมคะแนนR-Pointซึ่งหากผู้ เล่นสะสมคะแนนได้มากกว่า80 
คะแนนจะได้รับใบประกาศนียบตัรท่ีระบวุ่าคณุคือสมาชิกคนใหมข่อง Running Man คนท่ี 8 

 
 
 
 
 

แล้วพาทา่นช็อปปิง้สินค้าปลอดภาษีท่ี SM Duty Free โดยท่ีน่ีมีสินค้าชัน้น าให้ท่านเลือกซือ้มากมายกว่า 500 
ชนิด อาทิ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ   
พิเศษ!! SM Duty Free Gift Card มลูคา่10,000วอน 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (8) เมนโูอซมัพลุโกกิ (หม ูปลาหมกึ ผดัซอส) 
ให้ทา่นใช้เวลาค ่าคืนสดุท้ายของปี 2018 ณ ตลาดเมียงดง  
แหล่งช็อปปิง้ขึน้ช่ือและสถานท่ีรวมแฟชัน่ชัน้น าของกรุงโซลหรือท่ีคน
ไทยรู้จักกับในช่ือสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่น
มากมายหลากหลายย่ีห้อไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอางย่ีห้อดังๆอย่าง 
3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA 
ฯลฯเสือ้ผ้าแฟชัน่มีสไตล์, รองเท้าส้นสงูน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนีย้งัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่
นา่รักๆซึง่ท่ีน่ีจะมีวยัรุ่น หนุม่สาวเกาหลีไปรวมตวักนัมากมายในแตล่ะวนั   

 และน าทา่นเข้า สูท่ี่พกัโรงแรม  Benikea Premier Hotel Bernoui หรือเทียบเทา่ระดับ 4 ดาว 

วนัท่ี5 น า้มนัสนเข็มแดง – ตลาดฮงอิก – ชิมไวน์@ไร่องุ่นซนัมอรู – ไร่สตรอเบอร์ร่ี – ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ออกเดินทาง
จากสนามบนิอินชอน – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเข้าชม  น า้มนัสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจบุนันิยมมารับประทานเพ่ือล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมนัใน

เส้นเลือดทัว่ทัง้ร่างกาย ปอ้งกนัไขมนัอดุตนัในเส้นเลือด , โรคหวัใจ , โรคภมูิแพ้ เป็นต้น    
 จากนัน้พาทา่น ช็อปปิง้ตอ่ท่ี ตลาดฮงอิก แหลง่ช้อปปิง้ท่ีอยูล้่อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลยัช่ือดงัในเกาหลี สินค้า

ในย่านนีส้่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นท่ีทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสือ้ผ้าท่ีออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลี
รองเท้ากระเป๋าเคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์
ลานหน้าประตขูองมหาวิทยาลยัฮงอิค จะมีผลงานศลิปะในรูปแบบตา่งๆ เชน่ เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา เสือ้ผ้า และ



 

 

 

 
 

ของแฮนด์เมด ท่ีนา่รักและใช้ความคดิสร้างสรรค์ ของบางอย่างท ามาชิน้เดียวเพ่ือให้ได้เลือกซือ้ บางท่ีอาจเป็น
สินค้าท่ีมีชิน้เดียวในโลก 
 
 
 
 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (10) เมนจูิมดกั (ไก่ผดัซอส) 
 น าท่านเดินทางไปยงั ไร่องุ่น ซนัมอรู (Sanmeoru Farm ) ตัง้อยู่บริเวณเชิงเขา Gamaksan ท่ีความสงู 675 

เมตรจากระดบัน า้ทะเล เป็นไร่องุ่นของเกาหลีท่ีปลูกองุ่นป่าแล้วน าเอามาแปลรูปเป็นเคร่ืองด่ืม โดยเฉพาะ
ไวน์องุ่นท่ีมีช่ือเสียงมาแหง่หนึง่ของเกาหลี เพราะมีสภาพแวดล้อม และสภาพอากาศท่ีดี เหมาะกบัการเติบโต
ขององุ่น นกัท่องเท่ียวสามารถเข้าชม กระบวนการผลิต ได้หลายๆส่วน ตัง้แต่ขัน้ตอนการหมกั โรงบ่ม และ
สถานท่ีเก็บไวน์ในถงัไม้ รวมทัง้จะได้ลองชิมไวน์ ท่ีทางไร่หมกัไว้ด้วย 

 
 
 
 
   

จากนัน้น าท่านสู่  ไร่สตรอเบอร่ี เชิญท่านลิม้รสผลสดในบรรยากาศไร่สต
รอเบอร์ร่ีจริงๆ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร่ีของเกาหลีว่า มีวิธีการ
ปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร่ีท่ีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอม
ชวนรับประทาน 

 
 แล้วพาท่านละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบิน หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซือ้สินค้า พืน้เมือง
เป็นการส่งท้ายก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น า้จิม้หมูย่าง
เกาหลี  จากนัน้เดนิทางไปยงัสนามบนิอินชอน เพ่ือเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

 
 
 
20.10 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เท่ียวบนิท่ี TG8109 
23.50 น.     ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 
 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

FLIGHT DETAILS 

 
 THAI AIRWAY 

TG8106 28 DEC BKK - ICN 22.30 – 05.55 

TG8109 01 JAN ICN - BKK 20.10 – 23.50 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั  
2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 
12 ปี  

INFANT พกัเดีย่ว 

28 – 01  มกราคม  2019 30,900 - 7,000 - 6,900 - 

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 45,000 วอน/คน/ทปิ หรือ 1,300 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 อนัเน่ืองมาจากการพจิารณาของเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง 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 24 ชัว่โมง หลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั 
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30 วนั   
(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 

 


