
 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 

 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ    - 

2 
เดินทางถึงสนามบินอินชอน – พระราชวงัเคียงบกกงุ – โซลทาวเวอร์ –  เมือง
ยอซู 

   
YEOSU OCEAN HILL หรือ

เทยีบเท่า 

3 
หมู่บา้นพ้ืนเมืองนากานอพัซอง – ไร่ชาเขียวโบซอง  –  หมู่บา้นจอนจู ฮนัอก   
–  พิพิธภณัฑก์ระดาษเมืองจอนจู  –  เมืองซูวอน 

   M HOTEL หรือเทยีบเท่า 

4 
ศูนยเ์คร่ืองส าอางค ์–  น ้ ามนัสนเขม็แดง –  พิพิธภณัฑส์าหร่าย+ใส่ชุดฮนับก 
– ศูนยส์มุนไพร –  Duty Free  –  ตลาดเมียงดง 

   
GALAXY HOTEL หรือ

เทยีบเท่า 

5 
ศูนยโ์สม –  ตลาดฮงอิก –  ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ออกเดินทางจากสนามบินอิน
ชอน – กรุงเทพฯ 

   - 

WONDERFUL KOREA 
เกาหล ีซอลลานัมโด โซล 

5 วนั  3 คนื 
ราคาเร่ิมต้น 

17,900.- 
บาท / ท่าน ก าหนดการเดินทาง : เมษายน – พฤษภาคม 2562 



 

 

 

วนัที่หน่ึง พบกนัที่สนามบินสุวรรณภูม ิ – ออกเดนิทางจากสนามบินสุวรรณภูม ิ

22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิช้ัน 4   ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 7 แถว P   
สายการบินจนิแอร์ (LJ)  เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนข้ึนเคร่ือง 
 

วนัที่สอง เดนิทางถึงสนามบินอนิชอน – พระราชวงัเคียงบกกงุ – โซลทาวเวอร์ –  เมอืงยอซู 

01.25 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหล ีโดยสายการบินจินแอร์ (LJ)   เที่ยวบินที่ LJ002 (ทางบริษทัจะ
คอนเฟิมไฟลท์และเวลาบิน อีกคร้ังในเอกสารนดัหมายการเดินทาง)  

05.25 น. เดินทางถึง สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
ใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือสะดวกในการนดัหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

เชา้ หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย จากนั้นพาท่านเข้าสู่กรุงโซล เพ่ือชม พระราชวังเคียงบกกุง 

(Gyeongbokgung Palace) หรือเรียกอีกแบบหน่ึงว่า “พระราชวงัคยองบกกุง” เป็นทั้งสัญญลกัษณ์และแหล่งท่องเท่ียว

ยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวงัท่ีมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโซล สร้างข้ึนในปี 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ 

ราชวงศโ์ชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวงัมีอาคารและต าหนกัต่างๆมากกวา่ 200 หลงั แต่เม่ือมีการรุกรานของญ่ีปุ่น 

อาคารส่วนใหญ่ก็ไดถู้กท าลายลงเหลืออยูเ่พียงแค่ 10 หลงัเท่านั้น  ค าว่า “เคียงบกกุง” หมายถึง พระราชวงัแห่งพรท่ีมี

แสงสว่าง ภายในบริเวณของพระราชวังแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจดังน้ีคือ “พระท่ีนั่งคึนจองวอง 

(Geunjeongjeon)”และ “ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong)” ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในบริเวณสระน ้า มีทศันียภาพท่ีสวยงามมาก 

และรอบๆ บริเวณตรงประตูจอนชุลมุน จะสามารถเดินผา่นไปถึงถนนซมัจองดองกิล ยงัมีร้านขายชุดฮนับกอนัเก่าแก่

ใหไ้ดเ้ลือกชม รวมไปถึงหอศิลป์ต่างๆและท าเนียบชองวาแด เม่ือเดินไปรอบๆจะพบส่วนหย่อมท่ีใหค้วามรู้สึกร่มร่ืน 

นอกจากน้ีภายในพระราชวงัยงัมีพิพิธภณัฑพ์ระราชวงัแห่งชาติ (National Palace Museum of Korea) ตั้งอยู่ทางทิศใต้

ของประตูฮึงรแยมุน (Heungnyemun Gate) กบัพิพิธภณัฑ์พ้ืนบา้นแห่งชาติ (National Folk Museum) ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวนัออกในพ้ืนท่ีพระราชวงัเคียงบกกุง (Hyangwonjeong) อีกดว้ย  จากนั้นน าท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีช่ือดงั 

My name is Kim Sam Soon ท่ีภูเขานมัซานภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร   บนยอดเขามี โซล

ทาวเวอร์ Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท์ *.* ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 

เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล ไดร้อบทิศ 360 องศา ท่ีคู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะตอ้ง

ท าคือ การคลอ้งกุญแจคู่รัก Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยท่ีจะเขียนขอ้ความ หรือช่ือของคู่รักไวบ้นแม่

กุญแจและก็จะน าแม่กุญแจน้ีไปคลอ้งกบัร้ัวเหล็ก ส่วนลูกกุญแจเคา้จะท้ิงไปดว้ยความเช่ือท่ีว่าหากคู่รักคู่ใด ไดม้า

เยือนและคลอ้งกญุแจคู่รักกนัท่ีน่ีจะท าใหค้วามรักของทั้งคู่ยืนยาวไม่พรากจากกนัไปตลอดกาล 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร --- เมนูบีบิมบับ (ข้าวย าเกาหล)ี 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัเมืองยอซู สู่เมืองยอซู  เมืองท่องเท่ียวชายทะเลและสถานท่ี พกัตากอากาศระดบัโลกราย

ลอ้มไปดว้ยหมู่เกาะน้อยใหญ่มากถึง 317 เกาะ พร่ังพร้อมไปดว้ยความงดงามทางธรรมชาติ ทั้งบนบกและใตน้ ้ า  



 

 

อิสระใหท่้าน เพลิดเพลินกบัค ่าคืนท่ีสวยงามและโรแมนติกของเมือง Yeosu  ท่ี NangmanPocha  จะมีเตน้ทข์ายอาหาร

มากมาย ท่านสามารถเพลิดเพลินกบัอาหารทะเลและอาหารพ้ืนเมืองจานพิเศษ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร --- เมนูหมูย่างเกาหล ี

 จากน้ันน าท่านเข้า สู่ที่พกัเมอืงยอซู YEOSU OCEAN HILL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สาม หมู่บ้านพืน้เมืองนากานอัพซอง – ไร่ชาเขียวโบซอง  –  หมู่บ้านจอนจู ฮันอก   –  พิพิธภัณฑ์กระดาษเมืองจอนจู  –  
เมอืงซูวอน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นเดินทางสู่เมือง ชุนชอน เพ่ือพาท่านไปยงั หมู่บ้านพืน้เมืองนากานอัพซอง  (Naganeupseong Folk Village) 
ตั้งอยู่ในเขตซอลลานมัโด เป็นหมู่บา้นท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานและมีขนาดใหญ่ มีคนอาศยัอยู่เกือบ 100 หลงัคา
เรือน ซ่ึงบา้นแต่ละหลงัยงัคงรักษาของดั้งเดิมเอาไว ้ไม่ว่าจะเป็น หอ้งท่ีท ามาจากดิน, หอ้งครัวแบบดั้งเดิม, ระเบียง
บา้นแบบเกาหลีโบราณ รวมทั้งบา้นหลงัคามุงดว้ยฟางท่ีเป็นเหมือนเอกลกัษณ์ของบา้นเกาหลีแบบโบราณ นอกจาก
อาคารบา้นเรือนแลว้ยงัมีปราสาทโบราณท่ีเหมือนเป็นส่วนหน่ึงของหมู่บา้นน้ีอีกดว้ย จะมีทางเดินเหมือนก าแพงเมือง
ยกสูงจากพ้ืน และเดินตรงไปยงัปราสาทได ้ต่อมาน าท่านไปยงั ไร่ชาเขียวโบซอง  แหล่งปลูกชาเชียวขนาดใหญ่ของ
เกาหลีซ่ึงปลกูบนภูเขาอยูท่างตอนใตข้องโบซอง ท าใหม้องเห็นไร่ชาเป็นแนวสีเชียวสูงต ่าสลบักนัไปตามแนวภูเขา ไร่
ชาโบซองแห่งน้ีเป็นไร่ชาเขียวท่ีแรกๆของเกาหลี ท่ีมีการใชวิ้ธีการปลูกชาแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมและชาวไร่ท่ีน่ีก็ยงัมีความ
ช านาญในการปลูกชาเขียวเป็นอยา่งดี จึงท าใหเ้ป็นแหล่งผลิตชาเขียวข้ึนช่ือของเกาหลี นอกจากชาท่ีมีคุณภาพแลว้ ไร่
ชาเองก็มีบรรยากาศท่ีสวยงามจนเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีมกัจะมีการถ่ายท าภาพยนตร์กนัอีกดว้ย จึงท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนั
ทัว่ประเทศ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   --- เมนู แฮมุลทัง (หม้อไฟซีฟู้ด) 
บ่าย จากนั้นเดินทางไปยงัเมืองจอนจู เพ่ือชม หมู่บ้านจอนจู ฮันอก – Jeonju Hanok Village ตั้ งอยู่ท่ีเมืองชอนจู มี

บา้นเรือนอาคารเก่าแก่ของเกาหลีหรือเรียกท่ีเรียกกนัวา่ “ฮนัอก” ซ่ึงมีอายมุากกวา่ 800 ปี ยงัคงมีการอนุรักษไ์วแ้ละได้
ท าเป็นจุดท่องเท่ียวข้ึน บา้นเรือนต่างๆในหมู่บา้นชอนจู ฮนัอกนั้นจะมีหลงัคาท่ีสวยงามสังเกตุไดจ้ากหลงัคาจะโคง้
มนรับกบัทอ้งฟ้าในวนัอากาศแจ่มใส บา้นสไตล์ฮนัอกแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ อนัแช(Anchae) และ ซารังแช
(Sarangchae) ปกติแลว้ผูห้ญิงและผูช้ายจะอยู่แยกบา้นกนั ซ่ึงอนัแชจะเป็นบา้นส าหรับผูห้ญิงเพราะอยู่ดา้นในและ
เงียบสงบกวา่ ส่วนซารังแชเป็นบา้นส าหรับผูช้าย นอกจากน้ีบา้นฮนัอกยงัมีความพิเศษในเร่ืองของการใหค้วามอบอุ่น
ในหนา้หนาวอีกดว้ย หรือเรียกวา่ “อนดอล” ซ่ึงจะท าใหพ้ื้นบา้นอุ่นในหนา้หนาว  เม่ือมาเท่ียวท่ีหมู่บา้นชอนจู ฮนัอก
น้ี ก็จะไดช้มบรรยากาศบา้นแบบเกาหลีดั้งเดิม ชมวิถีชีวิตของชาวเกาหลีเพราะบา้นบา้งก็ยงัมีคนอาศยัอยู่จริงๆ และ
สามารถเดินเล่นซ้ือขนมและของทานไดเ้พราะบางบา้นกเ็ปิดเป็นร้านคา้ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก และมีบา้นพกั
โฮมสเตยแ์บบฮนัอกเปิดใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย แลว้พาท่านชม พพิธิภัณฑ์กระดาษเมอืงจอนจู (Jeonju Hanji 
Museum)  เมืองจอนจูมีช่ือเสียงดา้นการผลิตกระดาษโบราณท่ีเรียกวา่กระดาษฮนัจิ ภายในพิพิธภณัฑจ์ะรวบรวมขา้ว
ของเคร่ืองใชท่ี้ใชใ้นการผลิตกระดาษฮนัจิตั้งแต่ในอดีต ซ่ึงจะบอกเล่าความเป็นมา และอธิบายถึงขั้นตอนในการท า
กระดาษฮนัจิอีกดว้ย 
จากน้ันพาท่านเดนิทางไปยงัเมอืงซูวอน ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 



 

 

เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  --- เมนู บุลโกก ี(หมูผดัซอสซีอิว้เกาหล)ี 
 จากน้ันน าท่านเข้า สู่ที่พกัเมอืงซูวอน M HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ส่ี ศูนย์เคร่ืองส าอางค์ –  น ้ามันสนเข็มแดง –  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก – ศูนย์สมุนไพร –  Duty Free  –  ตลาด
เมยีงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์เคร่ืองส าอางค์ ประเภทเวชส าอางคท่ี์หมอศลัยกรรมเกาหลี ร่วมออกแบบมากมาย เช่น 

ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ เคร่ืองส าอางค ์หลากหลายแบรนด ์และอ่ืนๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss 

,etc นอกจากน้ียงัมีครีมท่ีโด่งดงั  อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซร่ัมพิษงู , ครีมโบทอ็ก , Aloevera Gel . ครีมน ้าแตก , 

BB Cream , etc   แลว้น าท่านเขา้ชม  น ้ามันสนเข็มแดง (Red Pine) มหัศจรรยแ์ห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัย

มากมายจาก มหาวิทยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต ้มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลือด ป้องกนั

การเกิด เส้นเลือด  ตีบ แตก ตนั และสามารถลา้งสารพิษในร่างกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิตา้นทานและท าให้อายุยืนแบบชาว

เกาหลี ซ่ึงก าลงัเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์

สาหร่าย (Seaweed Museum) เป็นสถานท่ีผลิตและแสดงการเล้ียงสาหร่ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซ้ือสาหร่าย 

พร้อมทั้งทดลองชิมไดต้ามอธัยาศยั และชมการแปรรูปสาหร่ายเป็นรสต่างๆ อยา่งเช่น รสกุง้ รสหม ูรสกิมจิ รสวาซาบิ 

ฯล แลว้เชิญท่านสวมชุดฮนับก (Hanbok) ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของประเทศเกาหลีใต ้ถ่ายรูปกบัฉากจ าลอง 4 มิติซ่ึงมี

ความสวยงามและประทบัใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกเพ่ือไปอวดคนทางบา้น 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั  --- เมนู ซัมเกทัง (ไก่ตุ๋นโสม) 

บ่าย  จากนั้นน าท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ เป็นสมุนไพร

เมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รียกว่า ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดีส าหรับบุคคลท่ี นิยมด่ืมเหลา้ ชา กาแฟ 

น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้งหรือไขมนัท่ีสะสมอยู่ภายในผนงัของตบั หรือไต ช่วย

ใหต้บัหรือไตของท่านแขง็แรงข้ึน ซ่ึงยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง  แลว้พาท่านช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี 

Duty Free โดยท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า 

นาฬิกา ฯลฯ  จากนั้นพาท่านเดินช็อปป้ิง ณ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปป้ิงข้ึนช่ือและ สถานท่ีรวมแฟชัน่ชั้นน าของกรุง

โซลหรือท่ีคนไทยรู้จกักบัในช่ือสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกบัสินคา้วยัรุ่นมากมายหลากหลายยี่หอ้ไม่ว่าจะเป็น

เคร่ืองส าอางยี่หอ้ดงัๆอย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเส้ือผา้แฟชัน่มี

สไตล,์ รองเทา้สน้สูงน่ารักๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซ่ึงท่ีน่ีจะมีวยัรุ่น หนุ่ม

สาวเกาหลีไปรวมตวักนัมากมายในแต่ละวนั 

เยน็  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  --- เมนูชาบูชาบูสไตล์เกาหล ี

จากน้ันน าท่านเข้า สู่ที่พกัเมอืงโซล GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 



 

 

วนัที่ห้า ศูนย์โสม –  ตลาดฮงอกิ –  ซุปเปอร์มาร์เกต็ – ออกเดนิทางจากสนามบินอนิชอน – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นพาท่านเขา้ชมศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปีซ่ึงถือว่า เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดี
ท่ีสุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลบัไป
บ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ 
จากนั้นพาท่าน ช็อปป้ิงต่อท่ี ตลาดฮงอกิ แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีอยูล่อ้มรอบไปดว้ยมหาวิทยาลยัช่ือดงัในเกาหลี สินคา้ในยา่น
น้ีส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นท่ีทนัสมยัและราคาไม่แพงเช่นเส้ือผา้ท่ีออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเทา้กระเป๋า
เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์ลานหนา้ประตูของ
มหาวิทยาลยัฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา เส้ือผา้ และของแฮนดเ์มด ท่ีน่ารักและ
ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ของบางอยา่งท ามาช้ินเดียวเพ่ือใหไ้ดเ้ลือกซ้ือ บางท่ีอาจเป็นสินคา้ท่ีมีช้ินเดียวในโลก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  ---เมนูจมิดกั (ไก่พะโล้เกาหล)ี 
บ่าย จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบิน หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ พ้ืนเมืองเป็น

การส่งทา้ยก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีชินราเมียน อดูง้ กิมจิ ลกูอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น ้าจ้ิมหมยูา่งเกาหลี   
 เวลาสมควรน าทุกท่านเดินทางกลบัสู่ สนามบินอนิชอน  
19.55 น. น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินจนิแอร์ (LJ)   เที่ยวบินที่ LJ001  
23.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

-------------------------------------------------- 
** หมายเหตุ ทางบริษัทจะคอนเฟิมไฟล์ทและเวลาบนิ อกีคร้ังในเอกสารนัดหมายการเดนิทาง ** 

**LJ004 BKK - ICN 02.15 - 09.30   /  LJ003 ICN - BKK 21.25 - 01.15+1 (เฉพาะพเีรียด 12 - 16 เมษายน) 
 

หากท่านทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบนิ ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตัว๋เนื่องจากสายการบิน 
อาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
อตัราค่าบริการ / ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง 

12 - 16 เม.ย.62 22,900 6,900 

19 - 23 เม.ย.62 18,900 6,900 

24 - 28 เม.ย.62 18,900 6,900 

26 - 30 เม.ย.62 18,900 6,900 

02 - 06 พ.ค.62 20,900 6,900 

08 - 12 พ.ค.62 18,900 6,900 

16 - 20 พ.ค.62 18,900 6,900 

22 - 26 พ.ค.62 18,900 6,900 

30 พ.ค. - 03 ม.ิย.62 18,900 6,900 

 

 

**ราคานีส้ าหรับลูกค้าทีถ่ือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน!! ** 

 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั(ตัว๋กรุ๊ป) ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ 
 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 23 กก.(OZ/KE) , 15กก.(LJ) )  
 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน คนขบัรถท่านละ 50,000 วอน/คน/ทิป หรือ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน 
 ค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน, เหตุสุดวิสยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีการบริการหกัณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีท่ีตอ้งการขอใบเสร็จมีภาษี) 

 
หมายเหตุ  

 รายการ และราคาส าหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 15 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบั 

 สายการบิน และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋

เคร่ืองบิน ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของ

ท่านระหวา่งการเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินไม่วา่ทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางมิไดรั้บ

อนุญาตใหเ้ดินทางเขา้ หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ มีส่ิงผิด

กฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ดว้ยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความล่าชา้ การ

เปล่ียนแปลงบริการของสายการบิน บริษทัขนส่ง หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภยั

ธรรมชาติ อนันอกเหนือจากความควบคุม 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ใชบ้ริการบางส่วนหรือทั้งหมด 

โดยความสมคัรใจของผูเ้ดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตวัในวนัเดินทาง 



 

 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลา 

การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท าร้าย การสูญหาย 

หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุก

วนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวม

ทวัร์ในบางวนั ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD 

 (ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

 เดก็ หมายถึง ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 

 หนงัสือเดินทางจะตอ้งมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

 *.*.*. น า้หนักกระเป๋าคนละ23 กก.(OZ/KE) , 15กก.(LJ) *.*.*.  

 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1. การจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั 

หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   

(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถกูระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการ

จดั หรือยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน

รายการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ 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 ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 


