
 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 

 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  – ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ    - 

2 
เดินทางถึงสนามบินอินชอน – ไร่สตรอเบอร่ี – สวนแห่งความสงบงามเชา้  – 
เกาะนามิ 

   
PACIFIC HOTEL หรือ

เทยีบเท่า 

3 วดัวาวจูองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์– ศูนยเ์คร่ืองส าอาง –ตลาดฮงอิก    
GALAXY HOTEL หรือ

เทยีบเท่า 4 
ศูนยโ์สม – น ้ ามนัสนเข็มแดง – ย่านอินซาดง – SM Duty Free –  โซลทาว
เวอร์ – ชินเซเกดิวต้ีฟรี – ตลาดเมียงดง 

   

5 
ศูนยส์มุนไพร  –พิพิธภณัฑส์าหร่าย+ใส่ชุดฮนับก - ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ออก
เดินทางจากสนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ  (พิเศษ ชมซากรุะ@ยออีโด เฉพาะ
ช่วงท่ีซากรุะบานเท่านั้น) 

    

WONDERFUL KOREA 
เกาหล ีชมซากรุะ ชิมสตอเบอร์ร่ี 

5 วนั  3 คนื 
ราคาเร่ิมต้น 

14,900.- 
บาท / ท่าน ก าหนดการเดินทาง : มีนาคม – เมษายน 2562 



 

 

 

วนัที่หน่ึง พบกนัที่สนามบินสุวรรณภูม ิ – ออกเดนิทางจากสนามบินสุวรรณภูม ิ

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

22.25 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหล ีโดยสายการบินจินแอร์ (LJ)   เที่ยวบินที่ LJ004 (ทางบริษทัจะ
คอนเฟิมไฟลท์และเวลาบิน อีกคร้ังในเอกสารนดัหมายการเดินทาง)  
 

วนัที่สอง เดนิทางถึงสนามบินอนิชอน – ไร่สตรอเบอร่ี – สวนแห่งความสงบงามเช้า  – เกาะนาม ิ

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

เชา้ หลงัผ่านพิธีการทางตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย น าท่านสู่  ไร่สตรอเบอร่ี เชิญท่านล้ิมรสผลสดในบรรยากาศไร่สตรอ

เบอร์ร่ีจริงๆ ไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร่ีของเกาหลีว่า มีวิธีการปลูกอย่างไรจึงไดผ้ลสตรอเบอร่ีท่ีขนาดใหญ่

เป็นพิเศษ และหวานหอมชวนรับประทาน  จากนั้นพาท่านไปยงั สวนแห่งความสงบงามเช้า  (The Garden of Morning 

Calm)  เป็นสวนสวยท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนท่ี 30000 ตารางเมตร ท่ีน่ีเปิดใหเ้ขา้ชมตลอดทั้งปี เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีน่าสนใจ

ในจังหวดัคยองกีโด สวนน้ีเป็นสวนส่วนตัวท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศเกาหลีเป็นพ้ืนท่ีทางศิลปะท่ีมีความสมดุล

ระหว่างความสวยงามตามธรรมชาติ กบัแนวคิดของเกาหลี และท่ีน่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มาเท่ียวกนัมาถึง 600,000 

คนต่อปี ดว้ยวตัถุประสงคคื์อ เพ่ือส่งเสริมความงามของดอกไมแ้ละพืชเกาหลีไปทัว่โลก ตอ้งหา้มพลาด!! กบัเทศกาล 

Spring Festival of The Garden of Morning Calm  เทศกาลท่ีรวบรวมบรรดาดอกไมส้วยๆ ไวม้ากมาย ซ่ึงจะจดัข้ึน

ในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคมของทุกปีในช่วงฤดูหนาว จะเป็นเทศกาล Lighting Festival at The Garden of 

Morning Calm เป็นงานประดบัแสงไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกาหลี ครอบคลุมพ้ืนท่ีกว่า 330,000 ตารางเมตร รวม

ไฟท่ีใชป้ระดบัประมาณ 30,000 ดวง เพ่ิมสีสนัใหก้บัสวนในยามค ่าคืนฤดูหนาว โดยจะจดัข้ึนในช่วงเดือนธนัวาคม – 

มีนาคมของทุกปี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร --- เมนูทัคคัลบี (ไก่ผดัซอสเกาหล)ี   

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เกาะนาม ิโดยเรือเฟอร์ร่ี เพื่อขา้มฝากไปยงัเกาะ ซ่ึงเป็นสถานท่ีโรแมนติกอีกแห่งหน่ึงส าหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว 

ครอบครัว เพ่ือนๆ หน่ึงในสถานท่ีถ่ายท าละครเร่ืองดงั เพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไมท่ี้ลอยอยูท่าง

ตอนเหนือของแม่น ้ าฮนัและห่างจากกรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ณ ท่ีแห่งน้ีท่านสามารถเช่าจกัรยานเท่ียวรอบเกาะ เดินเล่น

ชมสวนเกาหลี เคารพสุสานนายพลนามิ เดินผา่นกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้า ดงตน้สน ดอกสน เลือกนัง่ท่ีมา้นัง่ขา้ง

ชายฝ่ัง เพ่ือชมบรรยากาศอนัโรแมนติกใตเ้งาไม ้มองดูพนัธ์ุสตัวต์่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ฯลฯ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร --- เมนูชาบูชาบู 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
 
 



 

 

 

วนัที่สาม วดัวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์เคร่ืองส าอาง –ตลาดฮงอกิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านสู่ วัดวาวูจองซา ตั้งอยู่ใน เมืองซูวอน ท่านจะไดช้มความงาม ของ พระเศียรของพระพุทธรูป ขนาด
มหึมา ซ่ึงประดิษฐานอยู่ดา้นหลงัสระน ้ าขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ วางเรียงรายอยู่
โดยรอบ และเม่ือเดินข้ึนสู่เนินเขา จะพบ อุโบสถ ซ่ึงภายในเป็นท่ีประดิษฐานพระนอน ขนาดใหญ่ท่ีแกะสลกัมาจาก
ไมซ่ึ้งน ามาจาก อินเดีย นอกจากน้ีท่ีวดัแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บรักษาระฆงั ท่ีใชตี้ในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิคในปีค.ศ.1988 อีก
ดว้ย  น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์สวนสนุกน้ีถกูขนานนามวา่ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ ประเทศ โดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไป
กบัโลกของสัตวป่์าซาฟารีชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกบัเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบว่าเจา้ป่าสิงโต และเสือ
สามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสุขชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งดี เขา้สู่ดินแดนแห่ง
เทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดูกาลและสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทวัร์ 
รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ท่ีจดัตามตารางประจ าวนั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   --- เมนูคัลบี (หมูย่างเกาหล)ี 
บ่าย  ต่อมาอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองส าอางคแ์บรนดด์งัของเกาหลี ณ ศูนย์เคร่ืองส าอาง มีใหเ้ลือกมากมายหลายยี่หอ้ 

อาทิเช่น ครีมน ้าแตกท่ีโด่งดงั ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ   

จากนั้นพาท่าน ช็อปป้ิงต่อท่ี ตลาดฮงอกิ แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีอยู่ลอ้มรอบไปดว้ยมหาวิทยาลยัช่ือดงัในเกาหลี สินคา้ในยา่น

น้ีส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นท่ีทนัสมยัและราคาไม่แพงเช่นเส้ือผา้ท่ีออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเทา้กระเป๋า

เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์ลานหน้าประตูของ

มหาวิทยาลยัฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา เส้ือผา้ และของแฮนดเ์มด ท่ีน่ารักและ

ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ของบางอยา่งท ามาช้ินเดียวเพ่ือใหไ้ดเ้ลือกซ้ือ บางท่ีอาจเป็นสินคา้ท่ีมีช้ินเดียวในโลก 

เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  --- เมนูจมิดกั (ไก่ผดัซอส) 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว  

 

วนัที่ส่ี ศูนย์โสม – น า้มนัสนเข็มแดง – ย่านอนิซาดง – SM Duty Free –  โซลทาวเวอร์ – ชินเซเกดวิตีฟ้รี – ตลาดเมยีงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พาท่านเขา้ชมศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปีซ่ึงถือว่า เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชม

วงจรชีวิตของโสม พร้อมใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถกูกวา่ไทยถึง 2 เท่า กลบัไปบ ารุงร่างกาย

หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ  น าท่านเขา้ชม  น ้ามนัสนเขม็แดง (Red Pine) ปัจจุบนันิยมมารับประทานเพ่ือ

ลา้งพิษในร่างกาย ลา้งไขมนัในเส้นเลือดทัว่ทั้งร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด , โรคหวัใจ , โรคภูมิแพ ้เป็น

ตน้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั  --- เมนูซัมกเยทัง (ไก่ตุ๋นโสม) 



 

 

บ่าย  จากนั้นพาท่านไปยงั ย่านอนิซาดง (Insa-dong) ตั้งอยูใ่จกลางเมืองท่ีเป็นยา่นเก่าแก่ท่ีส าคญัของเมืองโซล ประกอบดว้ย

ถนนหลกัอินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทั้งสองขา้งทาง ภายในตรอกเป็นร้านอาหารแบบดั้งเดิม โรงน ้าชา 

ร้านกาแฟ และแกลเลอร่ี  ในย่านแห่งน้ีเป็นแหล่งรวมแกลเลอร่ีต่างๆ กว่า 100 แห่ง คุณจะสามารถชมงานศิลปะแบบ

ดั้งเดิมของเกาหลี ภาพวาด และประติมากรรมอนัสวยงามไดท่ี้น่ี โดยแกลเลอร่ีท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ Hakgojae 

Gallery ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางศิลปะพ้ืนบา้น, Gana Art Gallery หอส่งเสริมศิลปิน และ Gana Art Center โรงน ้ าชาและ

ร้านอาหารตามตรอกซอกซอยต่างจัดแต่งไดอ้ย่างลงตัวกับแกลเลอร่ี และยงัมีร้านคา้ให้ไดเ้ดินช้อปป้ิงกนัอย่าง

สนุกสนานเหมาะส าหรับคนทุกเพศทุกวยั  แลว้พาท่านช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี SM Duty Free โดยท่ีน่ีมีสินคา้ชั้น

น าใหท่้านเลือกซ้ือมากมายกวา่ 500 ชนิด อาทิ น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ   

  จากนั้นน าท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีช่ือดงั My name is Kim Sam Soon ท่ีภูเขานมัซานภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยู่ใจ

กลางเมืองโซล สูง 274 เมตร   บนยอดเขามี โซลทาวเวอร์ Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท์ *.*. ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 

หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล ได้

รอบทิศ 360 องศา ท่ีคู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะตอ้งท าคือ การคลอ้งกญุแจคู่รัก Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดย

ท่ีจะเขียนขอ้ความ หรือช่ือของคู่รักไวบ้นแม่กญุแจและกจ็ะน าแม่กุญแจน้ีไปคลอ้งกบัร้ัวเหลก็ ส่วนลกูกญุแจเคา้จะท้ิง

ไปดว้ยความเช่ือท่ีว่าหากคู่รักคู่ใด ไดม้าเยือนและคลอ้งกุญแจคู่รักกนัท่ีน่ีจะท าให้ความรักของทั้งคู่ยืนยาวไม่พราก

จากกนัไปตลอดกาล 

  จากนั้นพาท่านช็อปป้ิง ณ ห้างชินเซเกะ ดิวตีฟ้รี (Shinsegae Duty Free)  เป็นห้างท่ีมีขนาดใหญ่มาก อยู่ใจกลางกรุง

โซล โดยมีโซนเคร่ืองส าอางคแ์บบ Duty Free ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี และเนน้สินคา้แฟชัน่ งานดีไซน ์ท่ีผสมผสานกนั

ระหวา่งความเก่ากบัความใหม่ ไปจนถึงแบรนดห์รูระดบัโลกอยา่งครบครัน 

เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  --- เมนูบาบีคิวบุฟเฟ่ต์ 

 จากนั้นใหท่้านไดอิ้สระช็อปป้ิง ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งช็อปป้ิงข้ึนช่ือและสถานท่ีรวมแฟชัน่ชั้นน าของกรุงโซลหรือท่ี
คนไทยรู้จกักนัในช่ือสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกบัสินคา้วยัรุ่นมากมายหลากหลายยี่หอ้ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอาง
ยี่หอ้ดงัๆอยา่ง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเส้ือผา้แฟชัน่มีสไตล,์ รองเทา้
ส้นสูงน่ารักๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซ่ึงท่ีน่ีจะมีวยัรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไป
รวมตวักนัมากมายในแต่ละวนั 
น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว  
 

วนัที่ห้า ศูนย์สมุนไพร  –พพิธิภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก - ซุปเปอร์มาร์เกต็ – ออกเดนิทางจากสนามบินอนิชอน – กรุงเทพฯ  
(พเิศษ ชมซากรุะ@ยออโีด เฉพาะช่วงที่ซากรุะบานเท่าน้ัน) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
แลว้น าท่านสู่ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบ ารุงตบั ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก
มลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาด
แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา  จากนั้นน า



 

 

ท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) เป็นสถานท่ีผลิตและแสดงการเล้ียงสาหร่ายครบวงจร ทุกท่าน
สามารถเลือกซ้ือสาหร่าย พร้อมทั้งทดลองชิมไดต้ามอธัยาศยั และชมการแปรรูปสาหร่ายเป็นรสต่างๆ อยา่งเช่น รสกุง้ 
รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯล แลว้เชิญท่านสวมชุดฮนับก (Hanbok) ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของประเทศเกาหลีใต้ 
ถ่ายรูปกบัฉากจ าลอง 4 มิติซ่ึงมีความสวยงามและประทบัใจ พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกเพ่ือไปอวดคนทางบา้น    
(ช่วงท่ีดอกซากุระบาน จะพาท่านไป) ชมดอกซากุระ หรืออีกช่ือนึงเรียกว่าดอกเชอร่ี (Cherry Blossom) จะบาน
สะพร่ัง ไปทัว่ถนนยออิโด (Yeouido's Streets) ซ่ึงมีตน้ซากุระกว่า 1,400 ตน้ในบริเวณน้ี ในเดือนเมษายนในแต่ละปี 
ประมาณกลางเดือน จะมีการจดัเทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนสายน้ี ทุกท่านจะไดส้ัมผสัสีสันแห่งดอกซากุระ พร้อม
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติค กบัสีขาวอมชมพขูองดอกซากรุะท่ีสวยงาม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  ---เมนูบูลโกก ิ
บ่าย พาท่านละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบิน ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ พ้ืนเมืองเป็นการส่งทา้ยก่อนอ าลาเกาหลี 

อาทิ บะหม่ีชินราเมียน อูดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น ้าจ้ิมหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม ้ในราคา
พิเศษ 

 เวลาสมควรน าทุกท่านเดินทางกลบัสู่ สนามบินอนิชอน  
17.10 น. น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินจนิแอร์ (LJ)   เที่ยวบินที่ LJ003  
21.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

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

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

 

 
 
 
 

FLIGHT DETAILS 

JINAIR 

LJ004 BKK - ICN 22.25-05.40+1 LJ003 ICN - BKK 17.10 – 21.10 

(ส าหรับพเีรียดเช็คอนิ 2 มี.ค - 26 มี.ค) 

LJ004 BKK - ICN 22.25-05.40+1 LJ003 ICN - BKK 21.25 –01.15+1 

(ส าหรับพเีรียดเช็คอนิ 27 มี.ค - 30 มี.ค) 

LJ004 BKK – ICN 02.15 – 09.30 LJ003 ICN - BKK 21.25 –01.15+1 

ใช้ไฟล์ทนีต้ลอดเดือนเมษายน 



 

 

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 

02 - 06 มี.ค.62 15,900 5,900 

04 - 08 มี.ค.62 14,900 5,900 

06 - 10 มี.ค.62 16,900 5,900 

08 - 12 มี.ค.62 15,900 5,900 

10 - 14 มี.ค.62 14,900 5,900 

12 - 16 มี.ค.62 15,900 5,900 

14 - 18 มี.ค.62 16,900 5,900 

16 - 20 มี.ค.62 15,900 5,900 

20 - 24 มี.ค.62 16,900 5,900 

22 - 26 มี.ค.62 15,900 5,900 

24 - 28 มี.ค.62 14,900 5,900 

26 - 30 มี.ค.62 15,900 5,900 

28 มี.ค.- 01 เม.ย.62 16,900 5,900 

30 มี.ค.- 03 เม.ย.62 15,900 5,900 

01 - 05 เม.ย.62 15,900 5,900 

03 - 07 เม.ย.62 16,900 5,900 

04 - 08 เม.ย.62 17,900 5,900 

05 - 09 เม.ย.62 17,900 5,900 

07 - 11 เม.ย.62 17,900 5,900 

08 - 12 เม.ย.62 15,900 5,900 

09 - 13 เม.ย.62 17,900 5,900 

11 - 15 เม.ย.62 22,900 5,900 

15 - 19 เม.ย.62 17,900 5,900 



 

 

16 - 20 เม.ย.62 16,900 5,900 

17 - 21 เม.ย.62 17,900 5,900 

18 - 22 เม.ย.62 17,900 5,900 

19 - 23 เม.ย.62 17,900 5,900 

20 - 24 เม.ย.62 16,900 5,900 

21 - 25 เม.ย.62 17,900 5,900 

22 - 26 เม.ย.62 15,900 5,900 

23 - 27 เม.ย.62 17,900 5,900 

24 - 28 เม.ย.62 17,900 5,900 

25 - 29 เม.ย.62 17,900 5,900 

26 - 30 เม.ย.62 16,900 5,900 

27 เม.ย.- 01 พ.ค.62 17,900 5,900 

28 เม.ย. - 02 พ.ค.62 15,900 5,900 

29 เม.ย.- 03 พ.ค.62 17,900 5,900 

30 เม.ย.- 04 พ.ค.62 16,900 5,900 

**เดก็ทารก ราคา 3,000 บาท/ท่าน 

**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดินทางต้องไม่น้อยกว่า 20 ท่าน 

 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 
 
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 15 กก.) 
 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน คนขบัรถท่านละ 50,000 วอน/คน/ทิป หรือ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน (ในส่วนของหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่

ความพึงพอใจของท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน, เหตุสุดวิสยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีการบริการหกัณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีท่ีตอ้งการขอใบเสร็จมีภาษี) 

 
หมายเหตุ  

 รายการ และราคาส าหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 20 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบัสายการบิน และโรงแรมท่ีพกั

ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัเ๋คร่ืองบิน ตาม

สถานการณ์ดงักล่าว 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัขอท่านระหวา่ง

การเดินทาง 
 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดนิทางมไิด้รัอนุญาตให้เดนิ

ทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อนัเนื่องมาจากการพจิารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืง หรือ มส่ิีงผดิกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดนิทางไม่ถูกต้อง 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 ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลาการจราจร 
สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท าร้าย การสูญหาย หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ 



 

 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่
สมคัรมาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั 
ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD 
(ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

 เดก็ หมายถึง ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
 หนังสือเดินทางจะต้องมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง 
 *.*.*. 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 หรือ

ยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ บริษทั
ฯ 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 


