
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ    - 

2 เดินทางถึงสนามบินอินชอน - ไร่สตรอเบอร์ร่ี – เล่นสกี    
NEW M HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

3 
ป้อมฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์- พิพิธภณัฑส์าหร่าย – ท าคิมบบั – ใส่
ชุดฮนับก – ร้านเคร่ืองส าอางค ์

   
GALAXY HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 
ศูนยโ์สม – ศุนยส์มุนไพร – พระราชวงัชางด็อก – หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก -  
คลอ้งกญุแจคู่รัก หอคอย โซลทาวเวอร์ – ดิวต้ีฟรี – ตลาดเมียงดง 

   
GALAXY HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

5 สมุนไพรสนเขม็แดง – ตลาดฮงอิก – ร้านละลายเงินวอน    - 

WONDERFUL KOREA 
เกาหล ีWINTER SO COOL 

5 วนั  3 คนื 

 
ก าหนดการเดินทาง :  กมุภาพนัธ์ 2563 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

15,900.- 



 

 

วนัแรก  พบกนัที่สนามบินสุวรรณภูม ิ- ออกเดนิทางจากสนามบินสุวรรณภูม ิ

19.00 น.   คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน JIN AIR มีเจา้หนา้ท่ีจาก
บริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนข้ึนเคร่ือง 

22.25 น.   ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้ โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ004 (มีอาหารบริการบนเคร่ืองเป็น BOX 
SET) ***บริษทัจะแจ้งไฟล์ทและเวลาท่ีแน่นอนอีกคร้ังก่อนเดินทาง หากลูกค้าเดินทางมาจากต่างจังหวดัด้วย
เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนท าการจองค่ะ*** 

วนัที่สอง เดนิทางถึงสนามบินอนิชอน - ไร่สตรอเบอร์ร่ี – เล่นสก ี

05.40 น.       ถึง สนามบินอนิชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลใีต้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
เช้า           หลงัผ่านพิธีการทางตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย น าท่านสู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี เชิญท่านล้ิมรสผลสดในบรรยากาศไร่สตรอ

เบอร์ร่ีจริงๆ ไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร่ีของเกาหลีว่า มีวิธีการปลูกอย่างไรจึงไดผ้ลสตรอเบอร่ีท่ีขนาดใหญ่
เป็นพิเศษ และหวานหอมชวนรับประทาน พร้อมทั้งใหท่้านไดท้ดลองเก็บสตรอเบอร์ร่ีสดๆเพ่ือรับประทาน และซ้ือ
กลบัไปรับประทานท่ีบา้นไดอี้กดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั -  เมนูชาบู ชาบู (สุกีส้ไตล์เกาหล)ี   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ลานสกี ใหทุ้กท่านสนุกสนานกบัการเล่นสกี หรือ กระดานเล่ือนหิมะ สัมผสัหิมะและสถานท่ีอนั

งดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกได ้(ผูส้นใจเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นให้ติดต่อหัวหนา้ทวัร์เพราะราคาน้ีไม่รวมค่า เช่า
อุปกรณ์ , สกีลิฟท์ สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน และ กรุณาเตรียมถุงมือสกี ผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เส้ือ
แจ๊กเก็ตกนัน ้า หรือ ผา้ร่ม และกางเกงท่ีเหมาะสม) **หมายเหตุ : ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการของลานสกี
ขึน้อยู่กับความเอือ้อ านวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดให้บริการ ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถ
เปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK) 
***(ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK 15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินชอ้ปป้ิงตามอธยัาศยั มีทั้ง H&M 
, ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนดช์ั้นน า)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า - เมนูบุลโกก ิ(หมูผดัซอส)  
 จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พกั SUWON NEW M หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 
วนัที่สาม ป้อมฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พพิธิภัณฑ์สาหร่าย – ท าคิมบับ – ใส่ชุดฮันบก – ร้านเคร่ืองส าอางค์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
พาท่านเดินทางไปชม ป้อมฮวาซอง (Hwaseong Fortress) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ สร้างข้ึนช่วงปี ค.ศ.
1794-1796 เป็นป้อมปราการประจ าเขตซูวอนของจงัหวดัคยองกี เพ่ือเป็นรากฐานส าหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณ



 

 

น้ีก าแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศและมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ี
ยิ่งใหญ่และงดงาม ป้อมฮวาซองถูกสร้างข้ึนดว้ยอิฐโดยจะมีรูขนาดท่ีพอดีส าหรับใชเ้ป็นจุดยิงปืน หรือธนูได ้เช่ือกนั
วา่เป็นการสร้างท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของยคุนั้น และท่ีน่ีไดถู้กข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก
ทางดา้นประวติัศาสตร์เม่ือปี ค.ศ. 1997 ดว้ย ถึงแมว้่าจะเคยการสู้รบและถูกท าลายไปหลายส่วน แต่ก็มีการบูรณะข้ึน
ใหม่ตามรูปแบบดั้งเดิม ปัจจุบนัจะมีการ แสดงการเดินสวนสนามของทหารสมยัโบราณดว้ย 

กลางวนั           รับประทานอาหารกลางวนั - เมนูบุลโกก ิ(หมูย่างเกาหล)ี 
น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกน้ีถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไป
กบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์(สิงโตผสมกบัเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบว่าเจา้ป่าสิงโต และเสือ
สามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสุขชมความน่ารักของหมี ท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างดี เขา้สู่ดินแดน
แห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลกูดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดูกาลและสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทวัร์ 
รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ท่ีจัดตามตารางประจ าวนั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) เป็นสถานท่ีผลิตและแสดงการเล้ียงสาหร่ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือก
ซ้ือสาหร่าย พร้อมทั้งทดลองชิมไดต้ามอธัยาศยัและชมการแปรรูปสาหร่าย เป็นรสต่างๆ เช่น รสกุง้ รสหม ูรสกิมจิ รส
วาซาบิ ฯลฯแลว้เชิญท่าน สวมชุดฮันบก (Hanbok) ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของประเทศเกาหลีใต ้ถ่ายรูปกบัฉากจ าลอง 
4 มิติซ่ึงมีความสวยงามและประทบัใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกเพ่ือไปอวดคนทางบา้น ต่อมาอิสระใหท่้านไดเ้ลือก
ซ้ือเคร่ืองส าอางคแ์บรนดด์งัของเกาหลี ณ ศูนย์เคร่ืองส าอาง มีใหเ้ลือกมากมายหลายยี่ห้อ เช่น ครีมน ้าแตกท่ีโด่งดงั 
ครีมหอยทาก ฯลฯ พร้อมทั้งอพัเดตสินคา้ดา้นความงามแบบใหม่ๆ เคลด็ลบัความงามท่ีสาวเกาหลีนิยมใชก้นั   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า - เมนูโอซัมบุลโกก ิ(หมูและปลาหมกึผดัซอสเกาหล)ี 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 
วนัที่ส่ี ศูนย์โสม – ศุนย์สมุนไพร – พระราชวังชางด็อก – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก -  คล้องกุญแจคู่รัก หอคอย โซลทาวเวอร์ – 

ดวิตีฟ้รี – ตลาดเมยีงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พาท่านเขา้ชม ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชม
วงจรชีวิตของโสม พร้อมใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถกูกวา่ไทยถึง 2 เท่า กลบัไปบ ารุงร่างกาย
หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนับถือ น าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบ ารุงตับ ต้นไม้ชนิดน้ี
เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม
น ามรับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี 



 

 

สารตกคา้งจากอาหารและยา จากนั้นพาท่านไปชม พระราชวงัชางดอ็กกุง (Changdeokgung Palace) เป็นพระราชวงัท่ี
สร้างหลงัจากพระราชวงัเคียงบกกุง และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัริยห์ลายพระองค์ของราชวงศ์โชซอน ท่ี
ไดรั้บการดูแลรักษาไวอ้ย่างดี ภายในประกอบดว้ยพ้ืนท่ีสาธารณะ อาคารพระราชวงัส าหรับราชวงศ ์และสวนบีวอน 
หรือรู้จกักนัในนามสวนฮูวอน สวนหย่อมดา้นหลงัท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมย้กัษอ์ายกุว่า 300 ปี บ่อน ้า และศาลาพกัผ่อนมี
ความธรรมชาติมากท่ีสุด  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั - เมนูไก่ตุ๋นโสม 
จากนั้นเดินทางไปยงั หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village)  เป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของเกาหลี ท่ามกลาง
ตึกรามบา้นช่องท่ีทนัสมยัของกรุงโซลนั้น หมู่บา้นแห่งน้ีก็ยงัคงรักษาอาคารบา้นเรือนในสมยัโบราณ มีกล่ินอายของ
เกาหลีในยุคเก่าแก่ ท่านจะไดพ้บกบับา้นของขุนนางระดบัสูงของเกาหลีในสมยัก่อน ภายในหมู่บา้นมีอาคารแบบ
ดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลงั รูปแบบบา้นแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮนัอก hanok ซ่ึงเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัโช
ซอน ในปัจจุบนัน้ีบา้นฮนัอกหลายหลงัในหมู่บา้นถูกดดัแปลงใหเ้ป็นศูนยว์ฒันธรรม เกสตเ์ฮา้ส์ ร้านอาหาร และโรง
น ้าชา เปิดใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเพ่ือสัมผสัและเรียนรู้วฒันธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม และอีกหน่ึงส่ิงท่ีส าคญั
ก็คือหมู่บา้นน้ีเป็นย่านท่ีมีคนเกาหลีอยู่อาศยักนัจริงๆภายในบา้นจากนั้น น าท่านไปยงั ภูเขานัมซาน ภูเขาแห่งเดียวท่ี
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามี หอ Seoul Tower (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท์) ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอย
เมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล ไดร้อบทิศ 
360 องศา ท่ีคู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะตอ้งท าคือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยท่ีจะ
เขียนขอ้ความ หรือช่ือของคู่รักไวบ้นแม่กุญแจและก็จะน าแม่กุญแจน้ีไปคลอ้งกบัร้ัวเหลก็ ส่วนลูกกุญแจเคา้จะท้ิงไป
ดว้ยความเช่ือท่ีว่าหากคู่รักคู่ใด ไดม้าเยือนและคลอ้งกุญแจคู่รักกนัท่ีน่ีจะท าใหค้วามรักของทั้งคู่ยืนยาวไม่พรากจาก
กนัไปตลอดกาลแลว้พาท่านช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี SM Duty Free โดยท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าใหท่้านเลือกซ้ือมากมาย
กวา่ 500 ชนิด อาทิ น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า - เมนูบาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์ 
จากนั้นใหท่้านเดินช็อปป้ิง ณ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปป้ิงข้ึนช่ือและสถานท่ีรวมแฟชัน่ชั้นน าของกรุงโซลหรือท่ีคน
ไทยรู้จกักนัในช่ือสยามแสควร์เกาหลี ท่านจะพบกบัสินคา้วยัรุ่นมากมาย หลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอาง
ยี่หอ้ดงัๆ อยา่ง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE,MISSHA ฯลฯเส้ือผา้แฟชัน่มีสไตล,์รองเทา้
ส้นสูงน่ารักๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆ ซ่ึงท่ีน่ีจะมีวยัรุ่น หนุ่มสาวเกาหลีไป
รวมตวักนัมากมายในแต่ละวนั 

  น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 
 



 

 

วนัที่ห้า สมุนไพรสนเข็มแดง – ตลาดฮงอกิ – ร้านละลายเงนิวอน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พาท่านชม น ้ามันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบนันิยมมารับประทานเพ่ือลา้งพิษในร่างกาย ลา้งไขมนัในเส้นเลือดทัว่
ทั้งร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด, โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ ้เป็นตน้ และยงัให้ท่านไดล้องตรวจเส้นเลือด
ภายในร่างกายท่านฟรีอีกด้วย  เดินเล่นก่อนกลบัท่ีตลาดสุดฮิป ตลาดฮงอิก แหล่งช้อปป้ิงท่ีอยู่ลอ้มรอบไปดว้ย
มหาวิทยาลยัช่ือดงัในเกาหลี สินคา้ในย่านน้ี ส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นท่ีทนัสมยัและราคาไม่แพงท่ีออกแบบโดยดี
ไซด์เนอร์เกาหลีรองเทา้กระเป๋า เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทัว่ไปเช่น EVISU, ZARA 
ทุกวนัเสาร์ลานหนา้ประตูของมหาวิทยาลยัฮงอิก จะมีผลงาน ศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา เส้ือผา้ 
และของแฮนด์เมดท่ีน่ารักและใชค้วามคิดสร้างสรรค์ของบางอย่างท ามาช้ิน เดียวเพ่ือให้ไดเ้ลือกซ้ือ บางท่ีอาจเป็น
สินคา้ ท่ีมีช้ินเดียวในโลก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั - เมนูจมิดกั (ไก่และวุ้นเส้นเกาหลผีดัซอส) 
แลว้พาท่านละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบิน หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองเป็นการ
ส่งทา้ยก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีชินรามยอน อูดง้ กิมจิ ลูกอมรสแปลกๆ บราวน่ี ฮนัน่ีบตัเตอร์ชิพ ถัว่รสต่างๆ 
ป๊อกก้ีรสต่างๆ นมกลว้ย ขนมธญัพืช และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 จากนั้นเดินทางไปยงัสนามบินอินชอนเพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
17.10 น.      น าท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JINAIR เที่ยวบินที่ LJ003 (มอีาหารบริการบนเคร่ืองเป็น BOX SET) 
21.10 น.     ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 
 

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

 

ข้อควรควรทราบ : 

 กระเป๋าโหลด 15 กโิลกรัม ถือขึน้เคร่ือง 10 กโิลกรัม 
 บริษทัจะแจ้งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอกีคร้ังก่อนเดนิทาง  
 หากลูกค้าเดนิทางมาจากต่างจงัหวดัด้วยเคร่ืองบินภายในประเทศ **กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองค่ะ** 

 
 

FLIGHT DETAILS 

 LJ004 BKK - ICN 22.25 – 05.40+1 

LJ003 ICN - BKK 17.10 – 21.10 



 

 

อตัราค่าบริการ  

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

01-05 ก.พ.63 17,900 5,900 

02-06 ก.พ.63 16,900 5,900 

03-07 ก.พ.63 16,900 5,900 

04-08 ก.พ.63 17,900 5,900 

05-09 ก.พ.63 18,900 5,900 

06-10 ก.พ.63 18,900 5,900 

07-11 ก.พ.63 18,900 5,900 

08-12 ก.พ.63 17,900 5,900 

09-13 ก.พ.63 16,900 5,900 

10-14 ก.พ.63 15,900 5,900 

11-15 ก.พ.63 17,900 5,900 

12-16 ก.พ.63 18,900 5,900 

13-17 ก.พ.63 18,900 5,900 

14-18 ก.พ.63 18,900 5,900 

15-19 ก.พ.63 17,900 5,900 

16-20 ก.พ.63 16,900 5,900 

17-21 ก.พ.63 16,900 5,900 

18-22 ก.พ.63 17,900 5,900 

19-23 ก.พ.63 18,900 5,900 

20-24 ก.พ.63 18,900 5,900 



 

 

21-25 ก.พ.63 18,900 5,900 

22-26 ก.พ.63 17,900 5,900 

23-27 ก.พ.63 16,900 5,900 

24-28 ก.พ.63 15,900 5,900 

25-29 ก.พ.63 17,900 5,900 

26 ก.พ.-01 มี.ค.63 18,900 5,900 

27 ก.พ.-02 มี.ค.63 18,900 5,900 

28 ก.พ.-03 มี.ค.63 18,900 5,900 

29 ก.พ.-04 มี.ค.63 17,900 5,900 

**เด็กทารก ราคา 3,000 บาท/ท่าน** 

**หมายเหตุ : ผู้ร่วมเดนิทางต้องไม่น้อยกว่า 25 ท่าน 
**กรณีตดักรุ๊ปเหมา เร่ิมต้นเพิม่ 1,000 บาท ส าหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป หากลูกค้าเป็นขายตรง/นักศึกษา/ป.โท/ราชกาล ต้องเช็คราคาแลนด์
กบัเจ้าหน้าที่อกีคร้ัง 
 
อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป - กลบัชั้นประหยดั(ตัว๋กรุ๊ป) ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ 
 น ้าด่ืมท่านละ 1 ขวด / คน / วนั 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ข้ึนอยู่กบัการผนัแปรของภาษีน ้ามนั ณ วนันั้นๆ) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวีซ่าเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 



 

 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษส าหรับบุคคลต่างดา้ว หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซ่ึงบริษทัฯ จะเรียกเกบ็เพ่ิมเป็นกรณีตามจริง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น ค่าโทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขค่าซกัรีดค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ 
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินก าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 15 กก.) 
 ค่าทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน (กรณีจ่ายเป็นเงนิวอนกรุณาเช็คเรท ณ วนัเดนิทาง) (ในส่วน

ของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน, เหตุสุดวิสยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ค่าภาษีการบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีท่ีตอ้งการขอใบเสร็จมีภาษี) 

 
หมายเหตุ  

 รายการ และราคาส าหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 25 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบัสายการบิน และโรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่าน

ระหวา่งการเดินทาง 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินไม่วา่ทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางมิไดรั้บอนุญาตให้

เดินทางเขา้ หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ มีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ 
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน ดว้ยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การ
เปล่ียนแปลงบริการของสายการบิน บริษทัขนส่ง หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภยัธรรมชาติ 
อนันอกเหนือจากความควบคุม 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ใชบ้ริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดย
ความสมคัรใจของผูเ้ดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตวัในวนัเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ีได้ตามความเหมาะสม ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับเวลา 
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท าร้าย การสูญหาย หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่
สมคัรมาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั 



 

 

ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD (ก่อนซ้ือทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ท่ีเป็นจริง เพ่ือทางผู้จัด
จะได้คิดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

 เดก็ หมายถึง ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
 หนังสือเดนิทางจะต้องมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง 

 น า้หนักกระเป๋าคนละ 30 กโิลกรัม 
 
เงือ่นไขการให้บริการ 

1. การจองคร้ังแรก มัดจ าท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนัหากเป็น
ช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั  (การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็ค
ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตใุดใด ผู้ จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลกิ 

 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 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้* 
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศรวมถึง

เท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
 

หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 


