
 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 

 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  – ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ    - 

2 เดินทางถึงสนามบินอินชอน – พาจูเอา้ทเ์ลท  – ถ ้าควงัมยอง    
SUWON NEW M หรือ

เทยีบเท่า 

3 
ป้อมฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนยเ์คร่ืองส าอางค ์– ตลาดดงแด
มุน  

   
GALAXY HOTEL หรือ

เทยีบเท่า 
4 

ศูนยโ์สม – น ้ ามนัสนเข็มแดง – มหาวิทยาลยัอีแด  –พิพิธภณัฑส์าหร่าย +ท า
คิมบบั - ถ่ายชุดฮนับก –  ดิวต้ีฟรี – ตลาดเมียงดง 

   

5 
ศูนยส์มุนไพร – ย่านยอนนัมดง – ย่านมหาวิทยาลยัฮงแด – ร้านละลายเงิน
วอน กรุงเทพฯ 

    

WONDERFUL KOREA 
เกาหล ีช้อปป้ิง จิบกาแฟ 

5 วนั  3 คนื 
ราคาเร่ิมต้น 

14,900.- 
บาท / ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง : พฤษภาคม – กันยายน 2562 



 

 

 

วนัที่หน่ึง พบกนัที่สนามบินสุวรรณภูม ิ – ออกเดนิทางจากสนามบินสุวรรณภูม ิ

22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน JIN AIR เจา้หนา้ท่ีจาก
บริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนข้ึนเคร่ือง 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้ โดยสายการบิน JIN AIR เท่ียวบินท่ี LJ002  
(มอีาหารบริการบนเคร่ืองเป็น BOX SET) 

 ***บริษทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาท่ีแน่นอนอีกคร้ังก่อนเดินทาง หากลูกคา้เดินทางมาจากต่างจงัหวดัดว้ยเคร่ืองบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนท าการจองค่ะ*** 

  

วนัที่สอง เดนิทางถึงสนามบินอนิชอน – พาจูเอ้าท์เลท  – ถ า้ควงัมยอง 

08.25 น. ถึงสนามบินอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
เชา้ หลงัผ่านพิธีการทางตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย จากนั้นน าท่านช็อปป้ิง พาจู พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต PAJU PREMIUM 

OUTLET แหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ และใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี ซ่ึงมีร้านคา้หลากหลายกวา่ 165 ร้านคา้และมีสินคา้แบรนด์

ดงั มากมาย เช่น Armani, Calvin, Diesel ,DKNY , Guess , Escada ฯลฯ อิสระตามอธัยาศยั 

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

บ่าย จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ถ า้ควงัมยอง ซ่ึงในอดีตคือเหมืองถ่านหินตั้งแต่สมยัยคุอาณานิคมญ่ีปุ่น เป็นสถานท่ีส าคญัแห่งหน่ึง

ทางประวติัศาสตร์ของประเทศเกาหลีตั้งอยูท่ี่เมืองควางมยอง จงัหวดัคยองกีโด ก าเนิดข้ึนในปี 1912 ก่อนจะถูกท้ิงร้างในปี 

1972 และในปัจจุบนัไดก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ หลงัจากท่ีไดถู้กเปิดใหเ้ขา้ชมไดอี้กคร้ัง ในปี 2011 ท าใหท่ี้น่ีเป็น

ถ ้าท่ีมีอายถึุง 100 ปี ท่ีมีความสวยงาม และยงัเป็นถ ้าแห่งเดียวในเขตปริมณฑลอีกดว้ย ดา้นในถ ้ามีทั้งพิพิธภณัฑแ์ละพ้ืนท่ีทาง

ประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ นอกจากน้ียงัมีโลกใตน้ ้ า Cave Aqua World ให้ได้ชม และมีห้องโถงในการจดัแสดงดนตรีและ

ศิลปะต่างๆ อีกดว้ย ซ่ึงความพิเศษของถ ้าน้ีคือ หนา้ร้อนภายในถ ้าจะเยน็ แต่หนา้หนาวภายในถ ้าจะอบอุ่น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร --- เมนูบุลโกก ิ(หมูผดัซอส) 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม SUWON NEW M หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

วนัที่สาม ป้อมฮวาซอง  – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  – ศูนย์เคร่ืองส าอางค์  – ตลาดดงแดมุน + LED ROES GARDEN 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พาท่านเดินทางไปชม ป้อมฮวาซอง(Hwaseong Fortress) ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ยคุโจซอ (Joseon) สร้าง
ข้ึนช่วงปี ค.ศ.1794-1796 เป็นป้อมปราการประจ าเขต Suwon-si ของจงัหวดัเคียงกีโด (Gyeonggi-do) เพ่ือเป็นรากฐาน
ส าหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณน้ีก าแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละ
ทิศและมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่และงดงาม ป้อมฮวาซองถูกสร้างข้ึนดว้ยอิฐโดยจะมีรูขนาดท่ีพอดี
ส าหรับใชเ้ป็นจุดยิงปืนหรือ ธนูได ้เช่ือกนัว่าเป็นการสร้างท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุค
นั้น และท่ีน่ีไดถู้กข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางดา้นประวติัศาสตร์เม่ือปี ค.ศ. 1997 ดว้ย ถึงแมว้่าจะเคยผ่านการสูร้บ
และถูกท าลายไปหลายส่วน แต่ก็มีการบรูณะข้ึนใหม่ตามรูปแบบดั้งเดิม ปัจจุบนัจะมีการแสดงหลายแบบท่ีบริเวณน้ี 



 

 

เช่น การเดินสวนสนามของทหารสมยัโบราณ เป็นตน้ น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกน้ีถูกขนาน
นามว่า ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษทัซัมซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยู่
ท่ามกลางหุบเขาท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกบัเสือ) แฝด
คู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบว่าเจา้ป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสุขชมความน่ารักของหมี ท่ี
สามารถส่ือสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างดี เขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไมเ้ปล่ียนไปตาม
ฤดูกาลและสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทวัร์ รถไฟเหาะหนอนสะบดั ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ 
ท่ีจดัตามตารางประจ าวนั 

  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์เพ่ือใหท่้านเล่นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
บ่าย  ต่อมาอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางคแ์บรนดด์งัของเกาหลี ณ ศูนย์เคร่ืองส าอาง มีใหเ้ลือกมากมายหลายยี่หอ้ 

เช่น ครีมน ้าแตกท่ีโด่งดงั ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ  จากนั้นพาท่านเดินยอ่ยอาหารต่อท่ี ตลาดทงแดมุน เป็น

ตลาดท่ีเต็มไปดว้ยร้านคา้มากมาย และหา้งสรรพสินคา้ท่ีทนัสมยักว่า 10 แห่งตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบดั้งเดิม

ของบริเวณฮึนอินจิมุน หรือประตูตะวนัออก เป็นแหล่งคา้ของสินคา้ประเภทผา้ เคร่ืองแต่งกายเคร่ืองหนงั เคร่ืองนอน 

เคร่ืองใชภ้ายในบา้น อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองกีฬา รองเทา้ และอ่ืนๆ สินคา้มีความหลากหลายและทนัสมยัในราคาท่ีไม่แพง  

เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  --- เมนูหมูย่างเกาหล ี

 น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว  

 

วนัที่ส่ี ศูนย์โสม – น า้มนัสนเข็มแดง – มหาวทิยาลยัอแีด  –พพิธิภัณฑ์สาหร่าย +ท าคิมบับ - ถ่ายชุดฮันบก –  ดวิตีฟ้รี – ตลาด
เมยีงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พาท่านเขา้ชมศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปีซ่ึงถือว่า เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชม

วงจรชีวิตของโสม พร้อมใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถกูกวา่ไทยถึง 2 เท่า กลบัไปบ ารุงร่างกาย

หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ  น าท่านเขา้ชม  น ้ามันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบนันิยมมารับประทาน

เพ่ือลา้งพิษในร่างกาย ลา้งไขมนัในเส้นเลือดทัว่ทั้งร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด , โรคหวัใจ , โรคภูมิแพ ้

เป็นตน้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  --- เมนูชาบู ชาบู (สุกีส้ไตล์เกาหล)ี 
บ่าย  จากนั้นพาท่านไปยงั ย่านมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา Ewha Womans University เป็นมหาวิทยาลยัสตรีท่ีมีช่ือเสียงและมี

ความโดดเด่นของอาคารเรียนเป็นอย่างมาก และท่ีน่าสนใจนั่นก็คือ เป็นสถานท่ีท่ีมีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม บริเวณ

โดยรอบนั้น เต็มไปดว้ยตน้ไมท่ี้ไม่เพียงแต่ใหร่้มเงาแต่ยงัใหค้วาม สวยงามเป็นอย่างมาก ทั้งในยามดอกไมบ้านอย่าง

ซากุระ หรือช่วงฤดูใบไมร่้วงท่ีมีการเปล่ียนสีของใบไมท่ี้สวยงามมากๆ ทั้งน้ีบริเวณ ถนนหนา้มหาวิทยาลยั หรือท่ี

เรียกกนัวา่ ยา่นอีแดยงัเป็นยา่นชอ้ปป้ิงยอดนิยมของบรรดาวยัรุ่นนกัศึกษาและนกัท่องเท่ียวอีกดว้ยสินคา้ราคาไม่แพง 

แถมไดช้มวิวท่ีสวยงามเดินเท่ียวอย่างเพลิดเพลินใจท่ีสุด จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed 

Museum) เป็นสถานท่ีผลิตและแสดงการเล้ียงสาหร่ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซ้ือสาหร่าย พร้อมทั้งทดลอง



 

 

ชิมไดต้ามอธัยาศยั และชมการแปรรูปสาหร่ายเป็นรสต่างๆ เช่น รสกุง้ รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯล แลว้เชิญท่าน 

สวมชุดฮันบก (Hanbok) ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของประเทศเกาหลีใต ้ถ่ายรูปกบัฉากจ าลอง 4 มิติซ่ึงมีความสวยงาม

และประทบัใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกเพ่ือไปอวดคนทางบา้น แลว้พาท่านช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี SM Duty 

Free โดยท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าใหท่้านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา 

ฯลฯ 

เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  --- เมนูบาบีคิวบุฟเฟ่ต์ 

 จากนั้นเดินเวลาท่านเดินช็อปป้ิง ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งช็อปป้ิงข้ึนช่ือและ สถานท่ีรวมแฟชัน่ชั้นน าของกรุงโซลหรือ
ท่ีคนไทยรู้จักกันในช่ือสยามแสควร์เกาหลี ท่านจะพบกับสินค้าวยัรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองส าอางยี่หอ้ดงัๆ อยา่ง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเส้ือผา้แฟชัน่มี
สไตล,์ รองเทา้สน้สูงน่ารักๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ,นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆ ซ่ึงท่ีน่ีจะมีวยัรุ่น หนุ่ม
สาวเกาหลีไปรวมตวั 
น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว  
 

วนัที่ห้า ศูนย์สมุนไพร – ย่านยอนนัมดง – ย่านมหาวทิยาลยัฮงแด – ร้านละลายเงนิวอน กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบ ารุงตบั ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ
และระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทาน เพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง 
ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถกูท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา  
ต่อมาน าท่านสู่ ย่านยอนนัมดง ช่ือน้ีอาจจะยงัไม่คุน้หูมากนกั แต่เป็นท่ีๆสายชิวหา้มพลาดเลย เพราะเป็นเป็นย่านท่ี
ดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ท่ีมีความครีเอทีฟออกมาเปิดร้านกนั เน่ืองจากค่าเช่าในเมืองมีราคาแพงมาก หลายคนเป็นร้าน
กาแฟฮิปๆตามซอย ร้านบูติคเก๋ๆ เวลาเดินไประหวา่งทางจะมีร้านกาแฟสวยๆเก๋ๆซ่อนตวัอยูม่ากมาย เดินดูทิวทศันไ์ป
แวะจิบกาแฟไปชิลลสุ์ดๆ ซ่ึงย่านยอนนมัดงน้ีอยู่ไม่ไกลกบัย่านฮงแดท่ีทุกคนน่าจะคุน้หูกนัอยู่แลว้ ร้านกาแฟท่ีเรา
แนะน าจะเป็น ร้านยอนนมัดงช่ือเหมือนย่านเลย ซ่ึงจุดเด่นของคาเฟ่นอกจากจะเป็นกาแฟและเบเกอร่ีท่ีรสชาติอร่อย
แลว้ ภายในร้านยงัตกแต่งเป็นแนวการ์ตูน เหมือนกบัซีร่ียเ์กาหลีเร่ือง W ใหทุ้กท่านไดถ่้ายภาพสวยๆน่ารักๆเก็บไว้
เป็นท่ีระลึกดว้ยกนัมากมายในแต่ละวนั   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  ---เมนูจมิดกั (ไก่และวุ้นเส้นเกาหลผีดัซอส) 
บ่าย เดินเล่นยอ่ยอาหารก่อนกลบัท่ีตลาดสุดฮิป ตลาดฮงอกิ แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีอยูล่อ้มรอบไปดว้ยมหาวิทยาลยัช่ือดงัในเกาหลี 

สินคา้ในย่านน้ี ส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นท่ีทนัสมยัและราคาไม่แพง เช่น เส้ือผา้ท่ีออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลี
รองเทา้กระเป๋า เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์ลาน
หนา้ประตูของมหาวิทยาลยัฮงอิก จะมีผลงาน ศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา เส้ือผา้ และของแฮนด์
เมดท่ีน่ารักและใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ของบางอยา่งท ามาช้ิน เดียวเพ่ือใหไ้ดเ้ลือกซ้ือ บางท่ีอาจเป็นสินคา้ ท่ีมีช้ินเดียว
ในโลก แลว้พาท่านละลายเงินวอนท่ี ร้านคา้สนามบิน หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ พ้ืนเมือง
เป็นการส่งทา้ยก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีชินราเมียน อดูง้ กิมจิ ลกูอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น ้าจ้ิมหมยูา่งเกาหลี 
จากนั้นเดินทางไปยงัสนามบินอินชอนเพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย   



 

 

19.55 น. น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินจนิแอร์ JINAIR  เท่ียวบินท่ี LJ001  
 (มอีาหารบริการบนเคร่ืองเป็น BOX SET) 
23.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

-------------------------------------------------- 

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

 

 

น ้ำหนกักระเป๋ำโหลด 15 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่ง 10 กโิลกรมั 

 
บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลำทีแ่น่นอนอกีคร ัง้กอ่นเดนิทำง  

หำกลูกคำ้เดนิทำงมำจำกตำ่งจงัหวดัดว้ยเคร ือ่งบนิภำยในประเทศ 

*****กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีก่อ่นท ำกำรจองคะ่***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLIGHT DETAILS 
 LJ002 BKK-ICN 01.05 - 08.25 

LJ001 ICN-BKK 19.55 - 23.35 



 

 

อตัราค่าบริการ / ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

14 – 18 พ.ค.62 16,900 5,900 

16 – 20 พ.ค.62 17,900 5,900 

18 – 22 พ.ค.62 16,900 5,900 

20 – 24 พ.ค.62 15,900 5,900 

22 – 26 พ.ค.62 17,900 5,900 

24 – 28 พ.ค.62 16,900 5,900 

26 – 30 พ.ค.62 15,900 5,900 

28 พ.ค. – 01 มิ.ย.62 16,900 5,900 

30 พ.ค. – 03 มิ.ย.62 17,900 5,900 

03 – 07 มิ.ย.62 14,900 5,900 

04 – 08 มิ.ย.62 15,900 5,900 

06 – 10 มิ.ย.62 16,900 5,900 

07 – 11 มิ.ย.62 15,900 5,900 

09 – 13 มิ.ย.62 14,900 5,900 

10 – 14 มิ.ย.62 14,900 5,900 

11 – 15 มิ.ย.62 15,900 5,900 

13 – 17 มิ.ย.62 16,900 5,900 

14 – 18 มิ.ย.62 15,900 5,900 

16 – 20 มิ.ย.62 14,900 5,900 

17 – 21 มิ.ย.62 14,900 5,900 

18 – 22 มิ.ย.62 15,900 5,900 

20 – 24 มิ.ย.62 16,900 5,900 



 

 

21 – 25 มิ.ย.62 15,900 5,900 

23 – 27 มิ.ย.62 14,900 5,900 

24 – 28 มิ.ย.62 14,900 5,900 

25 – 29 มิ.ย.62 15,900 5,900 

27 มิ.ย. – 01 ก.ค.62 16,900 5,900 

28 มิ.ย.– 02 ก.ค.62 15,900 5,900 

31 ส.ค. – 04 ก.ย.62 16,900 5,900 

02 – 06 ก.ย.62 15,900 5,900 

04 – 08 ก.ย.62 17,900 5,900 

06 – 10 ก.ย.62 16,900 5,900 

10 – 14 ก.ย.62 16,900 5,900 

12 – 16 ก.ย.62 17,900 5,900 

13 – 17 ก.ย.62 16,900 5,900 

16 – 20 ก.ย.62 15,900 5,900 

18 – 22 ก.ย.62 17,900 5,900 

20 – 24 ก.ย.62 16,900 5,900 

22 – 26 ก.ย.62 15,900 5,900 

24 – 28 ก.ย.62 16,900 5,900 

26 – 30 ก.ย.62 17,900 5,900 

28 ก.ย. – 02 ต.ค.62 16,900 5,900 

**เดก็ทารก ราคา 3,000 บาท/ท่าน 

**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดินทางต้องไม่น้อยกว่า 20 ท่าน 

 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 
 
 



 

 

 
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.) 
 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน คนขบัรถท่านละ 50,000 วอน/คน/ทิป หรือ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน  
 (ในส่วนของหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน, เหตุสุดวิสยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีการบริการหกัณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีท่ีตอ้งการขอใบเสร็จมีภาษี) 

 
 
 
หมายเหตุ  

 รายการ และราคาส าหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 20 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบั 
สายการบิน และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่าน
ระหวา่งการเดินทาง 



 

 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดนิทางมไิด้รับอนุญาตให้เดนิ
ทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อนัเนื่องมาจากการพจิารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืง หรือ มส่ิีงผดิกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทาง
ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผดิพลาด ความล่าช้า การ
เปลีย่นแปลงบริการของสายการบิน บริษทัขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เหตุการณ์ทางการเมอืง การจลาจล ภัยธรรมชาต ิอนั
นอกเหนือจากความควบคุม 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดนิทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความ
สมคัรใจของผู้เดนิทางเอง และ/หรือไม่เดนิทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตวัในวนัเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลา การจราจร 
สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท าร้าย การสูญหาย หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ 
 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่
สมคัรมาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทาง
บริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD 
(ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

 เดก็ หมายถึง ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
*.*.*. น า้หนักกระเป๋าคนละ 15 กโิลกรัม*.*.*. 
 
เงือ่นไขการให้บริการ 

1. การจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั 
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   

(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถกูระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั 

หรือยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ 
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 

 
 

***หนังสือเดินทางจะต้องมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง*** 
 


