
 

 

เที่ยวเกาะนามิ สถานที่ถ่ายท า ซีรีย์ยอดฮิต “WINTER LOVE SONG” 
เที่ยวสวน JADE GARDEN สถานที่ถ่ายท าซีรีย์ LOVE RAIN /FULL HOUSE ไทย 

เที่ยวสวนสนุก ONE MOUNT พร้อมบัตรเข้า SNOW PARK 
เปิดประสบการณ์ท ากิมจิพร้อมใส่ชุดฮันบกถ่ายรูปฟรี 

สนุกเพลิดเพลินกับโชว์ใหม่ล่าสุด PANG SHOW  พร้อมท าขนมปังอบฝีมือท่านเอง 
สัมผัสความสนุกแบบ 3 มิติ กับ TRICK EYE MUSEUM  

เดินทางโดยสายการบิน ASIANA AIRLINES 
 



 

 
20.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาเตอร์ K สายการบิน 

ASIANA AIRLINES ประตูหมายเลข 5-6 เจ้าหน้าท่ีพร้อมคอยบริการท่าน  หมายเหตุ กระเป๋าทุกใบ
สัมภาระท่ีจะฝากเข้าใต้ท้องเคร่ือง จะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าท่ีสายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบาย 
รักษาความปลอดภัยของสายการบิน  และควรเตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลี 
จะมีบริกรน้อยมาก ต่างจังหวัดไม่มีบริกร  ส่วนของเหลวท่ีน าใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเคร่ืองจะต้องบรรจุ
ในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควร
ใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น าถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น  เกาหลีไม่อนุญาตให้น า
ผลิตภัณฑ์ของสดท่ีท าจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด เข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ  หาก
ศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ และท่านต้องทิ้งของ 

23.40 น.      เดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เท่ียวบินท่ี OZ742 (หรือ OZ744 
เวลา 02.10-09.20 น.) ใช้เวลาบินประมาณ 5 ช.ม. (บริการอาหารเช้าและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) เวลาที่เกาหลี
ใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง 

 
06.50 น.  เดินทางถึงสนามบินอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชพาท่านข้ามทะเล

ตะวันตกสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม.และมียอด
โดมสูง 107 เมตร  เดินทางสู่  จังหวัดคังวอนโด   น าท่าน สนุกสนานกับการปั่น RAIL BIKE กันทั้ง
ครอบครัว ต่อหนึ่งคันสามารถนั่งได้ 2-4 ท่าน โดยความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 10-30 กิโลเมตรต่อ 1 ชั่วโมง ซึ่งท า
ให้ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการรับชมธรรมชาติโดยรอบอันสวยงามได้อย่างเต็มที่ จากนั้นพาท่านลง
เรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ สถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งส าหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว 
เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายท าละครเกาหลี  WINTER LOVE SONG หรือ เพลงรักในสายลมหนาว  เกาะ
นามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ าฮัน ณ ที่แห่งนี้ ท่านสามารถเช่าจักรยานหรือ
มอเตอร์ไบค์เที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ  เดินบนทางเดินโรแมนติกก
ลางทิวสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่งเพื่อชม
บรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ได้
เวลาน าท่านกลับสู่ฝั่ง   

 

วันที่สอง   สนามบินอินชอน – ปั่นเรียลไบค์ – เกาะนามิ WINTER LOVE SONG –  สวนเทพนิยาย 
JADE GARDEN  

วันแรก  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ ) 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 



 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร บริการด้วยเมนูเลื่องชื่อเมืองชุนชอน “ดักคาลบี้” ไก่ผัสซอสพริก
รสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทย 
 น าท่านเดินทางสู่ สวนเทพนิยายเกาหลี JADE GARDEN  เป็นสวนรุกขชาติที่รวมพันธุ์ไม้และดอกไม้
นานาชนิด ส าหรับท่านที่รักดอกไม้ที่นี่ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศของสายน้ ากับเสียงนกและเสียงใบไม้
พร้ิวไหวที่ท าให้รู้สึกสงบร่มเย็น..แล้วคุณจะรักที่นี่ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านกาแฟส าหรับ
นักท่องเที่ยวให้พักหลังจากเดินชมสวนอีกด้วย สวนแห่งนี้มีสวนที่ตกแต่งหลากหลายถึง 24 แบบด้วยกัน 
อาทิ สวนอังกฤษ, สวนอิตาลี สวนลอยฟ้า ฯลฯให้ท่านได้เลือกสัมผัสความงดงามมากมาย นอกจากนี้ที่นี่
ยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าซีร่ีย์ และโฆษณาต่างๆมากมาย อาทิเช่น ซีร่ีย์ดังแห่งปี 2012 “LOVE RAIN” ที่มี
ขวัญใจวัยรุ่น “JANG GEUN SOK” และ ”IM YOON A” หนึ่งในสมาชิกเกิ ร์ลกรุ๊ปชื่อดัง  GIRLS’ 
GENERATION เป็นนักแสดงน า และ ล่าสุดซีร่ีย์รีเมคในแบบฉบับภาษาไทย FULL HOUSE ซึ่ง ไมค์ พิ
รัช และ ออม สุชา น าแสดงก็ได้มาใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าอีกด้วย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองชีฮึง 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ าท่ีภัตตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟต์ปิ้งย่างเกาหลี ท้ังหมู เนื้อ ปลา ซีฟู้ด 
พร้อมเครื่องดื่มให้ท่านเลือกรับประทานได้ไม่อั้น  

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ SUWON RIVER HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีห้องอาหารของโรงแรม พร้อมทั้งเช็คเอาท์ออกจากที่พัก 

น าท่านสู่ เมืองซูวอน สู่วัด “วาวูจองซา” วัดประธานและประสานงานพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ  
เป็นวัดเพียงไม่กีวัดในโลกที่รวมคุณค่า 3 ประการไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์คือ พระพุทธ พระสูตร และ
พระสงฆ์ ทางเข้าวัดท่านจะพบกับองค์พระคร่ึงองค์หันพระพักต์มาทางสระน้ าพุทธมนต์ใหญ่ และ
พระพุทธรูปแกะสลักหินน้อยใหญ่เรียงรายล้อมรอบ ไหว้ พระนอนไม้แกะสลักยาวที่ถูกบันทึกในกินเนส
บุคส์ ประทับอยู่ในถ้ า  ระฆังรวมชาติซึ่งใช้ตีในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเมื่อปี ค.ศ.1988 ทางวัดยัง
ได้รวบรวมองค์พระมาจากผู้มีจิตศรัทธาจากประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย จากนั้นน าท่านเรียนรู้
วัฒนธรรมการท ากิมจิ เคร่ืองเคียงประจ าโต๊ะส าหรับอาหารเกาหลี คู่กับข้าวสวยร้อนๆ กิมจิเป็นอาหาร
ประเภทหมักดองมีคุณค่าทางอาหารสูง พร้อมให้ทุกท่านได้ แต่งชุดพื้นเมืองเกาหลี“ฮันบก” ถ่ายรูปเป็น
ท่ีระลึก (กรุณาเตรียมกล้องของท่านเอง) 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “บุลโกกิ” หมูหมักด้วยซอสคันจัง คลุกเคล้า

จนเข้าท่ี ผัดกับหอมใหญ่และกะหล่ าปลีจนมีน้ าขลุกขลิก ออกรสหวานเล็กน้อย รับประทานกับข้าวสวย
และเครื่องเคียงตามแบบฉบับเกาหลี 

วันที่สาม   ไหว้พระครึ่งองค์วัดวาวูจองซา – ท ากมิจิ ถ่ายรูปชุดฮันบก(ฟรี) – ONE MOUNT SNOW 

PARK – PANG SHOW 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 



 

 น าท่านสู่ เมือง GOYANG ทางตอนเหนือของกรุงโซล สู่สวนสนุกใหม่ล่าสุด ONE MOUNT ซึ่งเป็น
สถานที่ถ่ายท ามิวสิควีดีโอเพลง GENTLEMAN ของ ไซ หรือ ปาร์ค แจซัง ผู้ที่โด่งดังจากเพลง กังนัม
สไตล์ อีกทั้งรายการทีวีสุดฮิตของเกาหลี RUNNING MAN ก็ได้มาถ่ายท าที่นี่ด้วย ภายในแบ่งพื้นที่เป็น
หลายส่วนพร้อมด้วยสิ่งอานวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS & GOLF, CLUB, WATER PARK, 
SHOPPING MALL , SNOW PARK เป็นต้น พาทุกท่านเข้าไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
ของเกาหลีในส่วนสกีโดมซึ่งเป็นการจ าลองลานสกีในร่มอันกว้างใหญ่ ไม่ต่างไปจากลานสกีที่
นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ในช่วงฤดูหนาว โดยสามารถสนุกสนานกับการเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ด, เลื่อน
หิมะได้ตามความถนัด (ราคาทัวร์รวมค่าเข้า SNOW PARK และสโนว์สเลดแล้วแล้วแต่ไม่รวมค่าอุปกรณ์
กันหนาวและสุนัขลากจูง) ได้เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงโซล  

ค่ า รับประทานอาหารค่ าท่ีภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูไก่ตุ๋นโสม อาหารต าหรับชาววังบ ารุงสุขภาพ
บริการท่านละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ด้วยข้าว และของบ ารุงต่างๆ อาทิ 
เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุงรสด้วยพริกไทยด า และเกลือ รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกว่า กัก
ตุกี (ท าจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลีพร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซัมจู หรือเหล้าดองโสม 
จากนั้นน าท่านชมโชว์ใหม่ล่าสุด PANG SHOW เป็นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL เกี่ยวกับการ
ท าขนมปัง ผสมศิลปะร่วมสมัย อย่างบีบอย และแจสแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก ดึงให้ผู้ชมได้เข้ามีส่วนร่วม
ในโชว์ได้อย่างน่ารักตลอดการแสดงและเมื่อจบการแสดงแล้วผู้ชมยังได้ลิ้มรสขนมปังอีกด้วย  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ  RICH DAIMOND BOUTIQUE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารพาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพร โสมเกาหลี ราชาแห่งสมุนไพร เพื่อบ ารุงรักษาสุขภาพของชน
ชาติตะวันออกมาตั้งแต่อดีตกาลและ ผลิตภัณฑ์รากโสมอบน้ าผึ้ง ผงโสมยอดนิยม โสมสกัดแคปซูล หรือ
โสมสกัดเข้มข้น  เป็นของขวัญของฝากส าหรับผู้ที่ค านึงถึงสุขภาพ  และ ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ
HOTKETNAMU สมุนไพรที่ขึ้นในป่าลึกมีสรรพคุณช่วยบ ารุงตับ เหมาะส าหรับท่านที่ดื่มแอลกอฮอล์
หนักและผู้ที่ชอบดื่มน้ าอัดลมเป็นประจ า น าท่านช้อปปิ้งศูนย์รวมเคร่ืองส าอางเกาหลี ที่  MIDAM 
COSMETIC อาทิ DR.MJ , BARONESS ,  IZANOX ,  NATURE REPUBLIC ,  THE FACE SHOP,  
AMOREPACIFIC, SULWHASOO ฯลฯ น าท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีที่  DUTY FREE SHOP ที่
แห่งนี้ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าชั้นน ากว่า 500 ชนิด อาทิ น้ าหอม, เคร่ืองส าอางชั้นน าไม่ว่าจะเป็นทั้ง

วันที่สี่       ศูนย์โสม – สมุนไพรฮอกเก็ตนามู – เครื่องส าอาง – ดิวตี้ฟร ี– บลูเฮ้าส์ – หมู่บ้านพื้นเมืองบุก
ชอน – N TOWER คล้องกุญแจคู่รัก – ช้อปปิ้งเมียงดง 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 



 

ในประเทศและต่างประเทศ กระเป๋าแบนด์หรู นาฬิกาเรือนงามหลากหลายยี่ห้อ เพลิดเพลินกับการช้อป
ปิ้งกันอย่างจุใจ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู โอซัมบุลโกกิ   ประกอบด้วยปลาหมึกสด
และหมูสไลด์ผ่านการหมักด้วยเคร่ืองปรุงจนได้ท่ีน ามาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆ
รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียง และข้าวสวยร้อนๆ 

 พาท่าน ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์ ผ่านชม บ้านพักของประธานาธิบดี BLUE HOUSE แล้วพาท่าน
ชม หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  หมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลีที่มีประวัติยาวนานที่เรียกว่า ฮันอก ตั้งอยู่ระหว่าง 
พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังชางด๊อกกุง และอารามหลวงจอง   ค าว่า บุกชอน มีความหมายว่า
หมู่บ้ านทางตอนเหนือ คือหมู่บ้ านที่อยู่ทางทิศเหนือของคลองชองเกชอนและชงโน หมู่บ้ าน
ประกอบด้วยตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตั้งของบ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลัง และเป็นที่ เก็บรักษา
สภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์โชซอนที่มีอายุกว่า  618  ปีน าท่านย้อนรอยละครดัง “ WITCH YOU HEE“ และ “KIM SAM 
SOON“ ณ ภูเขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงชมวิวกรุงโซล (ไม่รวมลิฟท์ขึ้นสู่ยอด
หอคอย กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) และให้ท่านที่เป็นคู่รักได้ คล้องกุญแจคู่รัก ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าคู่รักได้มา
คล้องกุญแจคู่รักกัน ณ ที่นี้ความรักจะมั่นคงยั่งยืนไม่มีวันพรากจากกัน จากนั้นน าท่านอิสระกับการช้อป
ปิ้งย่านสยามสแควร์เกาหลี เมียงดง แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังทันสมัยสุดๆ ท่านจะพบกับสินค้าแฟชั่นชั้นน า
ของเกาหลี อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี ร้านเสริมสวย เคร่ืองส าอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, 
THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อ่ืนๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตาม
อัธยาศัย หรือ จะเลือกลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช็อปสไตล์เกาหลีได้ที่นี่เช่นกัน 

 
ค่ า รับประทานอาหารค่ าท่ีภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “จิมดัก” ต้นต าหรับมาจากเมืองอันดง ไก่ผัดกับ

ซอสและวุ้นเส้นแบบเกาหลี และหอมใหญ่ โรยด้วยงาขาวเพื่อสุขภาพ รับประทานกับข้าวสวยถูกปากคน
ไทย  
น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  RICH DAIMOND BOUTIQUE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีห้องอาหารของโรงแรม พร้อมทั้งเช็คเอาท์ออก 

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานอเมทิส หรือ พลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี เชื่อว่าถ้าได้มีพลอย
ชนิดนี้ติดตัวไว้จะท าให้มีโชคลาภ และสิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับชีวิต น าท่าน ชม TRICK EYE MUSEUM หรือ 
“พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ” เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” ที่ท าให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่ เป็น

วันที่ห้า     อเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM – ละลายเงินวอน – กรุงเทพฯ 

วันแรก  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 



 

ภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่  
เป็นความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสาม มิติที่รวมทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพ ให้มีมิติเหมือนจริง  และพิเศษ 
ตื่นตาไปกับโลกแห่งน้ าแข็ง “ICE MUSEUM”  ภายในมีกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสไลเดอร์
น้ าแข็งที่ยาวกว่า 10 เมตร สัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากกวางรูดอร์ฟ ทักทายลุงซานต้า โพสต์ท่าคู่กับนก
เพนกวิ้นขั้วโลก ส ารวจบ้านน้ าแข็งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน้ าแข็ง และผลงานศิลปะที่ท าจากน้ าแข็ง
กว่า 50 ชิ้น ที่รวมอยู่ในที่เดียว 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร บริการท่านด้วยมื้อพิเศษส่งท้าย BUFFET SHABU SAHBU  

ชาบูซีฟู้ด บุฟเฟ่ต์ วาไรตี้เมนูนานาชาติ อิ่มอร่อย ทานแบบไม่อั้น ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารหลากหลายเมนู 
อาทิ อาหารเกาหลีแบบดั้งเดิม อาหารทะเลสดๆ และ ซูชิหน้าต่างๆ หรือเลือกอาหารทะเลสดๆ ทั้งกุ้ง หอย 
ปู ปลาหมึก ปลาแซลมอน ฯลฯ เสิร์ฟพร้อมชาบู ชาบู หม้อไฟร้อนๆสไตล์เกาหลี  
จากนั้นน าท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองละลายเงินวอนที่
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมืองอาทิ สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน 
ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีม
ล้างหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นต้นและยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง 
(มาม่าเกาหลี) ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย 

18.20 น.  เดินทางกลับโดย ASIANA AIRLINE เท่ียวบิน OZ741 (หรือ OZ743 เวลา 20.20-00.10) บริการอาหาร
ค่ าและเครื่องดื่มบนเคร่ือง  

22.10 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ  
*** หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินท้ังไปและ

กลับโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสายการบินอนุมัติในแต่ละวัน /หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่
น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าเหลือให้ประทับตราอย่างน้อย 2 หน้า/ ช่วงวันหยุดเทศกาล

กรุณาส่งมอบเล่มจริงให้บริษัทฯ ก่อน วันเดินทางเพื่อความสะดวกของท่านเอง*** 

 

 
 
 
 



 

อัตราค่าบริการต่อจ านวนผู้เดินทางขั้นต่ า 15 ท่าน 

ก าหนดเดินทาง 
สายการบินเอเชียน่า [OZ] 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 

2-3 ท่าน 

เด็กต่ ากว่า 12 
ปี 

พักกับผู้ใหญ่ 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 
ท่าน (เสริม
เตียง) 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่2

ท่าน 
(ไม่เสริมเตียง) 

พักห้อง
เดี่ยว 

เพิ่มท่าน
ละ 

3-7,10-14,17-21,24-28 มี.ค., 
31มี.ค.-4 เม.ย. 59 

24,900 24,900 23,900 22,900 

5,000 
5-9 ,21-25เม.ย. ,28เม.ย.-02
พ.ค.04-08,12-16 พ.ค.59 

27,900 27,900 26,900 25,900 

11-15,14-18 เม.ย.59 32,900 32,900 31,900 30,900 
12-16,13-17 เม.ย.59 33,900 33,900 32,900 31,900 

** รายการทัวร์ได้รับการสนับสนุนจากทางร้านช้อปปิ้งต่างๆ เมื่อซื้อทัวร์จ าเป็นต้องไปตามรายการจนครบ หากต้องการ
แยกไปท าธุระส่วนตัว จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากราคาข้างต้น** 

 

อัตราค่าบริการรวม   
 ตั๋วเคร่ืองบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักตามรายการ 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเด่ียว)  
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) ไม่มีบริการเน้ือวัว 

กรุณาจ่ายเพิ่มพิเศษถ้าต้องการ  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ,รถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ,ไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยว

ตามรายการ,ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีสนามบิน,ภาษีน้ ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
 กระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองท่านละ 1 ชิ้นหนักไม่เกิน 23กิโลกรัมและหิ้วขึ้นเคร่ือง 1 ชิ้นไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม   
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดฯลฯ  
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ

ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ  

 ค่าวีซ่าเข้าเกาหลีส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าวโดยผู้เดินทางต้องไปยื่นและรับด้วยตนเองตามกฏของสถานฑูต เอกสารที่
ต้องใช้กรุณาเช็คกับฝ่ายขาย  



 

 ทิปคนขับรถ,ไกด์ท้องถิ่น 16,000 วอน และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 200 บาทต่อลูกค้า 1 ท่าน 
 ไม่แจกกระเป๋าแฮนด์แบก 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
 กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่านหลังจากการจองภายใน 3 วันหลังจากการจอง โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณิชย์  (สาขา หนึ่งพัน) 
ชื่อบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 
เลขท่ีบัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 
 ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย  25 วัน พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งาน

เหลือไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการจองโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า หากไม่ช าระเงินมัดจ าและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายในเวลา

ที่ก าหนด 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมดหลังหักมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินและค่ามัดจ าโรงแรมที่พัก  

(ช่วงวันฤดูกาลท่องเท่ียววันหยุดพิเศษ ค่าตั๋วเคร่ืองบินและค่าห้องพักจะถูกช าระเต็มจ านวนไม่สามารถยกเลิกหรือ
เลื่อนวันเดินทางได้)   

 ยกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 21 วัน คิดค่าใช้จ่าย  70 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี ( ยกเว้นกรณีท่ีตั๋ว

เคร่ืองบินเป็นไฟล์ทพิเศษ หรือเช่าเหมาล าทางบริษัทฯต้องช าระเต็มจ านวนล่วงหน้า ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนได้
ในทุกกรณี ) 

 

หมายเหตุ   
 เที่ยวบิน,ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 สงวนสิทธิที่จะปรับอัตราค่าบริการหากผู้เดินทางไม่ครบ 15 ท่าน รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า  6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
ออกเดินทางได้ *บริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ หากท่านใช้บริการของบริษัทฯไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อเพราะบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้กับตัวแทนในต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

 บริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดการโจรกรรม,สิ่งของสูญหายหรืออุบัติเหตุความประมาทของนักท่องเที่ยว
เอง 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ ในกรณีที่ไม่ได้ใช้เดินทางไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามไม่สามารถน ามาเปลี่ยนวันเดินทาง
หรือคืนเป็นเงินสดได้  



 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ที่ได้ระบุไว้หมดแล้ว 

 กรุณาสอบถามยอดจองและเช็ครายละเอียดเท่ียวบินต่างๆ ก่อนออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ,ซื้อตั๋วรถไฟ,ซื้อตั๋ว
รถโดยสารหรือจองห้องพัก ท้ังนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้น หากบริษัทฯยั งไม่ได้
แจ้งยืนยันเป็นท่ีแน่นอน 


