
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLIGHT DETAIL 

 

LJ004 BKK - ICN 22.25 - 05.40+1 

LJ003 ICN - BKK 17.10 - 21.00 

น ้ำหนกักระเป๋ำโหลด 15 กโิลกรมั ถอืขึน้เคร ือ่ง 10 กโิลกรมั 
บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลำทีแ่น่นอนอกีคร ัง้ก่อนเดนิทำง  

หำกลูกคำ้เดนิทำงมำจำกตำ่งจงัหวดัดว้ยเครือ่งบนิภำยในประเทศ 
*****กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีก่่อนท ำกำรจองคะ่***** 

 
 



 

รำยกำรทวัร ์ 
 

รำยกำรทวัร ์ เชำ้ เทีย่ง เย็น ทีพ่กั 

วนัที ่
1 

พบกนัทีส่นำมบนิสุวรรณภูม ิ– ออก
เดนิทำงจำกสนำมบนิสุวรรณภูม ิ - - - - 

วนัที ่
2 

เดนิทำงถงึสนำมบนิอนิชอน –  เกำะ
นำม ิ– เทศกำลตกปลำน ้ำแข็ง – เล่น
สก ี

- ทกัคลับ ี
โอซมั    

บุลโกก ิ

PACIFIC HOTELหรอื
เทยีบเท่ำระดบั 3 ดำว 

วนัที ่
3 

ไรส่ตรอเบอรี ่– ท ำกมิจ+ิใส่ชดุฮนับก 
– สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ศูนย ์
เคร ือ่งส ำอำง 

โรงแรม 
หมูย่ำง
เกำหล ี

บบีมิบบั 
GALAXY HOTELหรอื
เทยีบเท่ำระดบั 3 ดำว 

วนัที ่
4 

ศูนยโ์สม – น ้ำมนัสนเข็มแดง –
พระรำชวงัถอ๊กซูกงุ – คลอ้งกุญแจ
คูร่กั โซลทำวเวอร ์– DUTY FREE – 
ตลำดเมยีงดง 

โรงแรม ชำบู ชำบู x 

GALAXY HOTELหรอื
เทยีบเท่ำระดบั 3 ดำว 

วนัที ่
5 

โรงงำนพลอยสมี่วง – ศูนยส์มุนไพร – 
ตลำดฮงอกิ – รำ้นละลำยเงินวอน -  
กรุงเทพฯ 

โรงแรม จมิดกั - 
- 

 

วนัที ่1 พบกนัที ่สนำมบนิสุวรรณภูม ิ- ออกเดนิทำงจำกสนำมบนิสุวรรณภูม ิ

19.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ  
JIN AIR เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านกอ่นขึน้เคร ือ่ง 

22.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีตโ้ดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ004 
***บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลำทีแ่น่นอนอกีคร ัง้ก่อนเดนิทำง หำกลูกคำ้เดนิทำงมำจำก
ต่ำงจงัหวดัดว้ยเครือ่งบนิภำยในประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีก่อ่นท ำกำรจองค่ะ*** 

 

วนัที ่2
  

เดนิทำงถงึสนำมบนิอนิชอน –  เกำะนำม ิ– เทศกำลตกปลำน ้ำแขง็ – เล่นสก ี

05.25 น. ถงึสนามบนิอนิชอน กรงุโซล ประเทศเกาหลใีต ้(เวลำทอ้งถิน่เรว็กวำ่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 
เชำ้ หลงัผ่านพิธกีารทางตรวจคนเขา้เมืองเรยีบรอ้ย น าท่านเดนิทางสู่ เกำะนำม ิโดยเรอืเฟอรร์ ี ่เพื่อ

ขา้มฝากไปยงัเกาะ ซ ึง่เป็นสถานทีโ่รแมนตกิอกีแห่งหน่ึงส าหรบัคู่รกัคู่หนุ่มสาว ครอบครวั เพื่อนๆ 
หน่ึงในสถานทีถ่่ายท าละครเร ือ่งดงั เพลงรกัในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปรา่งเหมือนใบไมท้ีล่อยอยู่
ทางตอนเหนือของแม่น ้าฮนัและห่างจากกรุงโซลไปเพียง 63 กโิลเมตร ณ ทีแ่ห่งนีท้่านสามารถเชา่
จกัรยานเทีย่วรอบเกาะ เดนิเล่นชมสวนเกาหลี เคารพสุสานนายพลนามิ เดนิผ่านกลางแมกไมแ้ห่ง
สวนสนทีสู่งเสยีดฟ้า ดงตน้สน ดอกสน เลอืกน่ังทีม่า้น่ังขา้งชายฝ่ัง เพือ่ชมบรรยากาศอนัโรแมนตกิ
ใตเ้งาไม ้มองดพูนัธุส์ตัวต์า่งๆ เชน่ นกกระจอกเทศ กระตา่ย กระรอก เป็ด กวาง ฯลฯ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (1) เมนูทกัคลับ ี(ไกผ่ดัซอสเกำหล)ี   

 
น าท่านเดินทางสู่  เทศกำลตกปลำน ้ำแข็ง ที่ยิ่งใหญ่เป็นอนัดบั 1 ของเกาหลี ซ ึง่ในแต่ละปี มี
นักท่องเทีย่วมาเยอืนนับลา้นคนต่อปี ใหท้่านไดล้อง สมัผสับรรยากาศการตกปลาเทราทภ์ูเขา หรอื 
Saccheoneo บนแม่น า้ Hwacheongang ซึง่จะเปลีย่นสภาพเป็นน า้แข็ง ซ ึง่มคีวามหนาประมาณ 



 

30-40 เซนติเมตร ปลาชนิดนีเ้ป็นปลาสายพนัธเ์ดยีวกนักบัปลาแซลมอน ซ ึง่อาศยัอยู่ในน ้าเย็น
อณุหภูม ิต า่กวา่ 20 องศาเซลเซยีส ซ ึง่เป็นปลาทีม่คีวามสวยงาม และมรีสชาตหิวานมนัอรอ่ย  
สามารถน ามาทาน เป็นซชูหิรอืซาซมิิมารบัประทาน ได ้(ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าอุปกรณต์กปลา, ค่า
เคร ือ่งเล่นและค่ากจิกรรม ต่างๆ ราคาประมาณ 500 บาท) หรอื อสิระเพลดิเพลนิกบักจิกรรม ต่างๆ 
ในบรเิวณ งานเทศกาล ซ ึง่จะหลายกิจกรรมใหท้่านไดท้ดลองสมัผสัประสบการณใ์หม่ๆ อาทิเชน่ 
สโนวส์เลด, สเก็ตน ้าแข็ง, รถไฟน ้าแข็ง, รถATV เป็นตน้ น าท่านเดินทางสู่ ลำนสกี ใหทุ้กท่าน
สนุกสนานกบัการเล่นสก ีหรอื กระดานเลือ่นหมิะ สมัผสัหมิะและสถานทีอ่นังดงาม พรอ้มถ่ายรปูเป็น
ทีร่ะลกึได(้ผูส้นใจเชา่อุปกรณเ์คร ือ่งเล่นใหต้ดิต่อหวัหนา้ทวัรเ์พราะราคานีไ้ม่รวมค่า เชา่อุปกรณ ์, 
สกลีฟิท ์สกคีา่เลน่รวมชดุประมาณ 50,000 วอน และ กรณุาเตรยีมถุงมอืสก ีผา้พนัคอ แวน่กนัแดด 
เสือ้แจก๊เก็ตกนัน ้า หรอื ผา้รม่ และกางเกงทีเ่หมาะสม) ** **หมายเหตุ.... ปรมิาณของหมิะและการ
เปิดใหบ้รกิารของลานสกขีึน้อยู่กบัความเอือ้อ านวยของอากาศ หากไม่มหีมิะเพยีงพอ ลานสกอีาจจะ
ปิดใหบ้รกิาร ในกรณีที่ลานสกไีม่สามารถเปิดบรกิาร ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลง
โปรแกรม ปรบัเปลี่ยนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK) ***(ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK 
15,000 วอน หรอืหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดนิชอ้ปป้ิงตามอธยัาศยั มที ัง้ H&M , ADIDAS และ
มอีกีหลากหลายแบรนดช์ ัน้น า) 

ค ำ่ รบัประทานอาหารเย็น (2) เมนูโอซมับุลโกก ิ(หมูปลำหมกึผดัซอส) 

จากน้ันน าท่านเขา้สูท่ีพ่กั PACIFIC HOTEL หรอื เทยีบเท่ำ ระดบั 3 ดำว 

วนัที ่3 ไรส่ตรอเบอร ี ่– ท ำกมิจ+ิใสช่ดุฮนับก – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ศูนย ์
เคร ือ่งส ำอำง 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ ไรส่ตรอเบอรี ่เชญิท่านลิม้รสผลสดในบรรยากาศไรส่ตรอเบอรร์ ีจ่รงิๆ ได ้
เรยีนรูว้ถิีชวีติชาวไรส่ตรอเบอร ีข่องเกาหลวี่า มีวธิกีารปลูกอย่างไรจงึไดผ้ลสตรอเบอร ีท่ีข่นาดใหญ่
เป็นพเิศษ และหวานหอมชวนรบัประทาน จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ กมิจแิลนด ์กมิจเิกดิขึน้ในสมยั
ราชวงศโ์ชซอน โดยชาวบา้นเก็บผกัสดมาหมกัไวใ้นไหและสามารถเก็บไวก้นิไดทุ้กฤดูกาลของชาว
เกาหล ีซ ึง่สามารถท าเป็นอาหารแทบทุกชนิด เชน่ ขา้วตม้ ขา้วสวย ซปุ ขา้วผดั สตู บะหมีจ่นถงึพซิ
ซา่ และเบอรเ์กอร ์ชาวเกาหล ีนิยมท ากมิจกินิเองทีบ่า้นต าหรบักมิจแิตล่ะบา้นจงึไม่เหมอืนกนัและตก
ทอดเป็นมรดกปลายจวกัของสตรเีกาหลอีกีดว้ยพรอ้มเก็บภาพความประทบักบัการสวมชุดประจ ำ
ชำตฮินับก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (4)  เมนูคลับ ี(หมูย่ำงเกำหล)ี 
 น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด  ์สวนสนุกนีถู้กขนานนามว่า ดสินียแ์ลนดเ์กาหลี เป็น

สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ โดยมีบรษิัทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา 
ท่านจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิท ์และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์(สงิโตผสมกบัเสอื) แฝดคู่
แรกของโลก ทีน่ี่ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสุขชมความน่ารกั
ของหม ีทีส่ามารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างด ีเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนิยาย สวนสีฤ่ด ูซ ึง่จะปลูก
ดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาลและสนุกกบัเคร ือ่งเล่นนานาชนิด อาทเิชน่ สเปสทวัร ์รถไฟเหาะ หนอน
สะบดั ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่จดัตามตารางประจ าวนั ต่อมาอิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้
เคร ือ่งส าอางคแ์บรนดด์งัของเกาหล ีณ ศูนยเ์คร ือ่งส ำอำง มใีหเ้ลอืกมากมายหลายยีห่อ้ เชน่ ครมี
น ้าแตกทีโ่ด่งดงั ครมีหอยทาก ฯลฯ พรอ้มทัง้อพัเดตสนิคา้ดา้นความงามแบบใหม่ๆ เคล็ดลบัความ
งามทีส่าวเกาหลนิียมใชก้นั   

จากน้ันน าท่านเขา้สูท่ีพ่กั GALAXY HOTEL หรอื เทยีบเท่ำ ระดบั 3 ดำว 

วนัที ่4 
ศูนยโ์สม – น ้ำมนัสนเขม็แดง –พระรำชวงัถอ๊กซกูงุ – คลอ้งกญุแจคูร่กั โซลทำว
เวอร ์– DUTY FREE – ตลำดเมยีงดง 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 



 

 

พาท่านเขา้ชม ศูนยโ์สม ซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซ ึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่ี
คณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถูก 
กว่าไทยถงึ 2 เท่า กลบัไปบ ารุงรา่งกายหรอืฝากญาตผูิใ้หญ่ทีท่่านรกัและนับถอื จากน้ันพาท่านชม 
น ้ำมนัสนเข็มแดง(Red Pine) ปัจจบุนันิยมมารบัประทานเพือ่ลา้งพษิในรา่งกาย ลา้งไขมนัในเสน้ 
เลอืดทั่วทัง้รา่งกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเสน้เลอืด, โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ ้เป็นตน้ และยงัใหท้่านได ้
ลองตรวจเสน้เลอืดภายในรา่งกายท่านฟร ีอกีดว้ย   
ต่อมาเดินทางไปชมความสวยงามของ พระรำชวงัถ ๊อกซูกุง (Deoksugung Palace) 
พระราชวงัเก่าแก่ ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ แต่สวยงามรม่ร ืน่ไปดว้ยตน้ไม ้ยิง่ชว่งใบไมแ้ดงแลว้ยิง่สวยงาม 
พระราชวงัแห่งนีม้ีถนนก าแพงหนิอนัมชี ือ่เสยีงทีม่กัมีผูนิ้ยมไปเดนิเล่นพกัผ่อนชืน่ชมกบังามงดงาม
ของพระราชวงั ซ ึง่ต ั้งอยู่อย่างโดดเด่นสง่างามท่ามกลางอาคารสไตลต์ะวนัตกใจกลางกรุงโซล 
นอกจากนีภ้ายในพระราชวงัยงัมสีิง่ก่อสรา้งทีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่ประตูหลกัแทฮนัมุน, พระทีน่ั่งชงุวาจอน
และทอ้งพระโรง และซกโชจอน    

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (7) เมนูชำบูชำบู 
 จากน้ันน าท่านไปยงั ภูเขานัมซาน ภูเขาแห่งเดยีวที่ต ัง้อยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร   

บนยอดเขามีหอ Seoul Tower  **ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท ์** ซ ึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูง
ทีสุ่ดในโลกมีความสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุง
โซล ไดร้อบทิศ 360 องศา ทีคู่่รกัทุกคู่ชาวเกาหลจีะตอ้งท าคอื การคลอ้งกุญแจคู่รกั Love 

Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร ์โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความ หรอืช ือ่ของคู่รกัไวบ้นแม่กุญแจและก็
จะน าแม่กุญแจนีไ้ปคลอ้งกบัร ัว้เหล็ก ส่วนลูกกุญแจเคา้จะทิง้ไปดว้ยความเชือ่ทีว่่าหากคู่รกัคู่
ใด ไดม้าเยอืนและคลอ้งกุญแจคูร่กักนัทีน่ี่จะท าใหค้วามรกัของทัง้คู่ยนืยาวไม่พรากจากกนัไป
ตลอดกาล แลว้พาท่านชอ็ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ Duty Free โดยทีน่ี่มสีนิคา้ช ัน้น าใหท้่านเลอืก
ซือ้มากมายกวา่ 500 ชนิด อาท ิน า้หอม เสือ้ผา้ เคร ือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา ฯลฯ   

เย็น อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั 

 
จากน้ันใหเ้วลาท่านเดนิชอ็ปป้ิง ณ ตลำดเมยีงดง แหล่งชอ็ปป้ิงขึน้ช ือ่และ สถานทีร่วมแฟช ัน่ช ัน้
น าของกรุงโซลหรอืที่คนไทยรูจ้กักนัในชือ่สยามแสควรเ์กาหล ีท่านจะพบกบัสนิคา้วยัรุน่มากมาย
หลากหลายยีห่อ้ไม่ว่าจะเป็นเคร ือ่งส าอางยีห่อ้ดงัๆ อย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสือ้ผา้แฟช ัน่มีสไตล ,์ รองเทา้สน้สูงน่ารกัๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, 
นอกจากนี้ยงัมีรา้นอาหารและรา้นคาเฟ่น่ารกัๆ ซ ึง่ที่น่ีจะมีวยัรุน่ หนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตวักนั
มากมายในแตล่ะวนั 
จากน้ันน าท่านเขา้สูท่ีพ่กั GALAXY HOTEL หรอื เทยีบเท่ำ ระดบั 3 ดำว 

วนัที ่5 
โรงงำนพลอยสมีว่ง – ศูนยส์มุนไพร – ตลำดฮงอกิ – รำ้นละลำยเงินวอน -  
กรุงเทพฯ 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ (8) ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ โรงงำนพลอยสีม่วง (Amethyst Facory) ศูนยอ์ญัมณีอเมทิส 
ประเทศเกาหลีถือว่าเป็นดนิแดนของพลอยเขีย้วหนุมาน หรอืพลอยสม่ีวง หน่ึงในสินคา้ส่งออกที่
ส าคญัของเกาหล ีชาวเกาหลเีช ือ่กนัว่าอญัมณีสม่ีวงเป็นอญัมณีน าโชคและมั่งค ั่ง ซ ึง่มีความงามไม่
แพท้ีใ่ดในโลกแลว้น าท่านสู่ ศูนยส์มุนไพรโบกำนยอง สมุนไพรบ ารุงตบั ตน้ไมช้นิดนีเ้จรญิเตบิโต
ในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหม่
นิยมน ามรบัประทานเพื่อชว่ยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจาการดืม่
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร ี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา  เดนิเล่นก่อนกลบั ทีต่ลาดสุดฮิป ตลำดฮ
งอกิ แหล่งชอ้ปป้ิงทีอ่ยู่ลอ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลยัช ือ่ดงัในเกาหล ีสนิคา้ในย่านนี ้ส่วนใหญ่เป็น
สนิคา้วยัรุน่ทีท่นัสมยัและราคาไม่แพงทีอ่อกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋า เคร ือ่งประดบั 
เคร ือ่งส าอาง และยงัมีรา้นแบรนดเ์นมอยู่ท ั่วไป เชน่ EVISU, ZARA ทุกวนัเสารล์านหนา้ประตูของ
มหาวทิยาลยัฮงอกิ จะมผีลงาน ศลิปะในรปูแบบตา่งๆเชน่ เคร ือ่งประดบั ตุก๊ตา เสือ้ผา้ และของแฮนด ์
เมดทีน่่ารกัและใชค้วามคดิสรา้งสรรคข์องบางอย่างท ามาชิน้ เดยีวเพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ บางทีอ่าจเป็น
สนิคา้ ทีม่ชี ิน้เดยีวในโลก 



 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

วนัเดนิทำง 
ผูใ้หญ่พกั 
2 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำ
กวำ่ 
12 ปี 

INFANT พกัเดีย่ว 
รำคำทวัร ์
ไม่รวมต ัว๋ 

05 - 09 มกรำคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
06 - 10 มกรำคม 2563 16,900 3,000 5,900 7,000 
07 - 11 มกรำคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
08 - 12 มกรำคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
09 - 13 มกรำคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
10 - 14 มกรำคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
11 - 15 มกรำคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
12 - 16 มกรำคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
13 - 17 มกรำคม 2563 16,900 3,000 5,900 7,000 
14 - 18 มกรำคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
15 - 19 มกรำคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
16 - 20 มกรำคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
17 - 21 มกรำคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
18 - 22 มกรำคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
19 - 23 มกรำคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
20 - 24 มกรำคม 2563 16,900 3,000 5,900 7,000 
21 - 25 มกรำคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
22 - 26 มกรำคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
23 - 27 มกรำคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
24 - 28 มกรำคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 

**หมำยเหต ุ: ผูร้ว่มเดนิทำงตอ้งไม่น้อยกว่ำ 20 ท่ำน 
**กรณีตดักรุป๊เหมำ เร ิม่ตน้เพิม่ 1,000 บำท ส ำหรบักลุ่มลูกคำ้ท ัว่ไป หำกลูกคำ้เป็นขำยตรง/นกัศกึษำ/ป.โท/รำชกำร  
ตอ้งเชค็รำคำแลนดก์บัเจำ้หน้ำทีอ่กีคร ัง้ 

อตัรำนีร้วม 

 คา่ตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิไป - กลบัช ัน้ประหยดั(ตั๋วกรุป๊) ตามเสน้ทางทีร่ะบุในรายการ 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการระบุ (สองท่านตอ่หน่ึงหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 
 คา่อาหาร และเคร ือ่งดืม่ตามรายการระบุ 
 คา่รถรบัสง่ ตามรายการระบุ 
 น ้ำดืม่ท่ำนละ 1 ขวด / คน / วนั 
 คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่ง (ขึน้อยู่กบักำรผนัแปรของภำษนี ้ำมนั ณ วนันั้นๆ) 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (9) เมนูจมิดกั (ไกแ่ละวุน้เสน้เกำหลผีดัซอส) 

 
แลว้พาท่านละลายเงนิวอนที ่รำ้นคำ้สนำมบนิ หรอืซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ซ ึง่ท่านสามารถเลอืกซือ้
สนิคา้พืน้เมอืงเป็นการสง่ทา้ยกอ่นอ าลาเกาหล ีอาท ิบะหมีช่นิรามยนิ อดูง้ กมิจ ิลกูอมรสแปลกๆ 
บราวน่ี ฮนัน่ีบตัเตอรช์พิ ถัว่รสตา่งๆ ป๊อกกีร้สตา่งๆ นมกลว้ย ขนมธญัพชื และอืน่ๆอกีมากมาย 

21.10 น.     ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 



 

อตัรำนีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลตา่งดา้วค่าวซีา่เขา้ประเทศของบุคคลตา่งดา้ว (ถา้ม)ี 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่พเิศษส าหรบับุคคลตา่งดา้วหรอืยืน่วซีา่เรง่ด่วน ซ ึง่บรษิทัฯจะเรยีกเก็บเพิม่เป็นกรณีตาม
จรงิ  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเชน่ คา่โทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขคา่ซกัรดีคา่อาหาร-เคร ือ่งดืม่นอกเหนือจากรายการ 
 คา่มนิิบาร ์คา่ชมภาพยนตรช์อ่งพเิศษภายในหอ้งพกั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่น า้หนักกระเป๋าเกนิพกิดั (สายการบนิก าหนดใหไ้ม่เกนิท่านละ 15 กก.) 
 ค่ำทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถท่ำนละ 1,500 บำท / ทปิ / ท่ำน  

(กรณีจ่ำยเป็นเงินวอนกรุณำเชค็เรท ณ วนัเดนิทำงค่ะ) 
(ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน) 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเน่ืองมาจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, เหตสุดุวสิยั, การเมอืง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% ค่ำภำษกีำรบรกิำรหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
(ในกรณีทีต่อ้งกำรขอใบเสรจ็มภีำษ)ี 

หมำยเหตุ 

 รายการ และราคาส าหรบัผูร้ว่มเดนิทางผูใ้หญ่อย่างนอ้ย 20 ท่าน เดนิทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 
 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งกบั 
สายการบิน และโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 
 ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคา
ตั๋วเคร ือ่งบนิ ตามสถานการณด์งักลา่ว 
 บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรอืสูญหาย ส าหรบักระเป๋าเดินทาง หรอืของมีค่า
สว่นตวัของท่านระหวา่งการเดนิทาง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงินไม่วำ่ท ัง้หมด หรอืบำงส่วน ในกรณีทีผู่ ้
เดินทำงมิไดร้บัอนุญำตใหเ้ดินทำงเขำ้ หรอืออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมำจำกกำรพิจำรณำของ
เจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืง หรอื มสีิง่ผดิกฎหมำย หรอื เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื กำรถูกปฏเิสธ
ในกรณีอืน่ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนเงินไม่ว่ำท ัง้หมดหรอืบำงส่วน ดว้ยเหตุอนัเน่ืองมำจำกควำม
ผดิพลำด ควำมล่ำชำ้ กำรเปลีย่นแปลงบรกิำรของสำยกำรบนิ บรษิทัขนส่ง หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
เหตุกำรณท์ำงกำรเมอืง กำรจลำจล ภยัธรรมชำต ิอนันอกเหนือจำกควำมควบคุม 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงินไม่ว่ำท ัง้หมดหรอืบำงส่วน ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่ใชบ้รกิำร
บำงส่วนหรอืท ัง้หมด โดยควำมสมคัรใจของผูเ้ดนิทำงเอง หรอืไม่เดนิทำงไปพรอ้มคณะ หรอืไม่ปรำกฏ
ตวัในวนัเดนิทำง 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ไ้ดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี ้เพื่อความปลอดภยั และประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นส าคญั 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การ
สญูหาย หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
 มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่าน้ัน 
 บรษิทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถรว่ม
ทวัรท์ุกวนั แค่สมคัรมารว่มทวัรเ์พียงเพือ่การใชต้ ั๋วเคร ือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่า
ท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทำงบรษิทัจะคดิค่ำด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 



 

(กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 
 เด็ก หมายถงึ ผูท้ีม่อีายุนอ้ยกวา่ 12 ปี 
*.*.*. น ้ำหนกักระเป๋ำคนละ 15 กโิลกรมั*.*.*. 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

กำรจองคร ัง้แรก มดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำทภำยใน 1 วนัหลงักำรจอง และช ำระท ัง้หมดกอ่นเดนิทำง
ภำยใน 20 วนั  
หากเป็นชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดยาวช าระทัง้หมดก่อนเดนิทางภายใน 35 วนั 
(การไม่ช าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจา่ยไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ดัมสีทิธิ
ยกเลกิการจดั หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

กำรยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-20 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์  

**ชว่งเทศกาลไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได*้* 
 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัร ์
ทัง้หมด 

หมำยเหตุ : รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
***หนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำง*** 

 


