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ออกเดินทาง มี.ค. - พ.ค. 2559 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

.... น. 

 

.... น. 

คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน4 เคานเตอร N สายการบิน

แหงชาติเกาหลี โดยมีเจาหนาท่ีของโคเรียเซ็นเตอรแทรเวลใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกกอนข้ึนเครื่องนํา  

ทานบินลัดฟาสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดย สายการบินแหงชาติ เท่ียวบิน .... (บริการอาหารเชา และ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง สนามบินอินชอน - สดช่ืนสดใสที่หมูบานยุโรป - เกาะนามิ - เลือกชิมสตรอวเบอรรีสดๆ จากไร 

 

 

 

 

 

     

.... น. 

 

 

 

 

           

ถึงทาอากาศยานอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ทานจะพบมัคคุเทศกทองถ่ินรอตอนรับคณะ (เวลาทองถ่ิน

เร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) อิสระใหทุกทานไดแลกสกุลเงินวอน ณ เคานเตอรธนาคาร และทําธุระสวนตัวให

เรียบรอย (ข้ันตอนพิธีการตางๆ หัวหนาทัวรจะแนะนําทุกทานท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  หรือบนเครื่อง หากมีขอสงสัย

ประการใด กรุณาติดตอสอบถามท่ีเจาหนาท่ี หรือบริษัทลวงหนา) 

หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรแลว นําทุกทานข้ึนรถโคชปรับอากาศผานสะพานแขวน  ยอง

จอง เปนอีกสิ่งท่ีแสดงถึงความหวังในการรวมชาติท่ีมีความยาวกวา  4.42 กม. มุงหนาสู เมืองปาจู ซ่ึงเปนท่ีตั้งของ ลา 

โพรวองซ 

พาทุกทานเติมความสดชื่น สดใส ใหไดชุมฉํ่าหัวใจ รวมกันยอนวัยไปกับแดนแหงสีสัน ณ หมูบาน สี

ลูกกวาด  แหงเมืองอารีดัง ไมวาจะเปน อาคาร บานเรือน รานคา รานอาหาร รานแกลอรี่ แตงแตมดวยสีสัน

สวยงาม หลากหลายคลายเมืองลูกกวาด ทําใหผูท่ีไดไปเยือนประทับใจกับความนารักของดินแดนแหงนี้ 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บาย จากนั้นนําทุกทานเดินทางลงเรือเฟอรรี่สู “เกาะนามิ” สถานท่ีโรแมนติกอีกแหงหนึ่ง สําหรับคูรักหนุมสาว 
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เปนสถานท่ีถายทําละครเกาหลีเรื่อง “WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว” ใหทุกทานไดสัมผัส

บรรยากาศสดใส และสายลมเย็นท่ีพัดผานท่ีเกาะนามิ เกาะมีรูปรางเหมือนใบไมลอยน้ําซ่ึงเต็มไปดวยธรรมชาติอัน

เงียบสงบ ทิวสนอันเปนสัญลักษณท่ีคูรัก หรือครอบครัวจะมารําลึกถึงอดีต และสานสัมพันธครอบครัว เพลิดเพลิน

กับความงามจนทานไมอยากจากไป ณ ท่ีแหงนี้ทานสามารถคารวะสุสานนายพลนัมอี ซ่ึงเปนผูคนพบเกาะนี้ หรือจะ

เลือกเชาจักรยานเท่ียวรอบเกาะ ดื่มด่ํากับธรรมชาติ แมกไม ทิวสน ตนเกาลัด และซากุระ ท่ีแขงกันผลิบานให

บรรยากาศอันสุดแสนโรแมนในฤดูใบไมผลิ อยาลืม! ท่ีจะถายรูปกับรูปปนพระเอกนางเอกของละครเรื่องนี้   

นําทานเดินทางสู “ไรสตรอวเบอรรี” ของชาวเกาหลี ท่ีมีการปลูกอยางพิถีพิถัน ผานการดูแลเอาใจใสทุก

กระบวนการทุกข้ันตอน ทําใหผลของสตรอ วเบอรรีเกาหลีนั้น มีขนาดใหญกวาบานเราหลายเทา ท้ังหวานหอมชวน

รับประทานเปนท่ีชื่นชอบของนักทองเท่ียว ทานสามารถเด็ดชิมสตรอวเบอรรีสดๆ จากตนในไร และเลือกซ้ือเปนของ

ฝากไดตามอัธยาศัย                   

คํ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  

หลังจากนั้นเดินทางเขาสูท่ีพัก 

วันที่สาม เพลิดเพลินกับ สวนสนุกเอเวอรแลนด - เรียนทํากิมจิ + สวมชุดประจําชาติเกาหลี (ฮันบก)  - กรุง

โซล - ชอปปงเพลินๆ ทงแดมุน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม 

 

นําทานเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับเครื่องเลนหรรษานานาชนิดท่ี “สวนสนุกเอเวอรแลนด” ท่ีถูกขนาน

นามวาเปน “ดิสนียแลนดเกาหลี” สวนสนุกเปดท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของประเทศตั้งอยูในหุบเขา พาทานนั่งกระเชา

ลิฟท และข้ึนรถบัสทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก ท่ีนี่ ! ทานจะพบวาเจาปาสิงหโต 

และเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเปนสุข ชมความนารักของหมีท่ีสามารถสื่อสารกับคนขับรถไดเปนอยางดี หมี

แสดงความเคารพ หมียิ้ม อีกหลายอิริยาบถท่ีไมเคยเห็นมากอน และสนุกกับเครื่องเลนหลากหลาย DOUBLE ROCK 

SPIN, เรือไวก้ิง และพบกับเครื่องเลนใหมท่ีนําทานดิ่งลงท่ี 70 องศาบนรางไม คือ ที-เอ็กซเพรส ( T-EXPRESS), สเปซ

ทัวรหนังสี่มิติ ดวยบัตรเลนไดทุกอยาง(SPECIAL PASS TICKET) 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บาย หลังจากนั้นรวมเรียนรูวัฒนธรรมการทํากิมจิ และไดลงมือทําดวยตัวทานเองท่ี KIMCHI SCHOOL กิมจิจัด

วาเปนเครื่องเคียงประจําโตะ สําหรับอาหารเกาหลีทุกม้ือก็วาได คูกับขาวสวยรอนๆ เปนอาหารประเภทหมักดอง ท่ีมี

คุณคาทางอาหารสูงชนิดหนึ่ง มีสวนของเครื่องปรุงท่ีประกอบดวยผักตางๆ ซอสท่ีมีรสเค็ม พริกแดง และกระเทียม 

ผสมคลุกเคลากันอยางดี จนมีรสชาติเปนเอกลักษณแตกตางกันไปตามทองถ่ิน และประเพณีการปรุงของแตละภาค 
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“กิมจิ” อาหารหมักดองท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนเพ่ือตอบรับกับสภาพภูมิอากาศดวย  นอกจากนี้ทานยังสามารถเก็บภาพ

ความประทับใจในชุดฮันบก (ชุดประจําชาติเกาหลี) ซ่ึงไดจัดไวคอยบริการทานดวย 

หลังจากนั้นนําทานเดินทางเขาสู กรุงโซล ซ่ึงเปนเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต ท่ีนี่ถือไดวาเปนศูนยรวม

ความเจริญทางดานตางๆ ของประเทศเอาไว ไมวาจะเปนหางรานยานการคาชื่อดัง สถานท่ีสําคัญทางการเมือง และ

ความทันสมัยในการคมนาคม ปจจุบันมีประชากรเกาหลีถึง 1 ใน 4 อาศัยอยูในกรุงโซล แตภายใตการพัฒนาอยางไม

หยุดยั้ง กรุงโซลก็ยังเปนเมืองท่ีมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณ ท่ีชาวเกาหลียังคงอนุรักษไวเปนมรดกอันล้ําคา ไมวา

จะเปนพระราชวังอันยิ่งใหญท่ียังคงความสวยงาม พิพิธภัณฑตางๆ ฯลฯ 

หลังจากนั้นนําทุกทานไปชอปปงกับแหลงชอปปงชื่อดังท่ี ตลาดทงแดมุน ซ่ึงตั้งอยูบริเวณประตูเมืองโบราณ

ทิศตะวันออกเปนตลาดท่ีใหญมากอีกแหงหนึ่ง ทานจะสามารถหาซ้ือสินคาไดหลากหลายชนิด มีรานคามากมาย ท้ัง
เสื้อผาแฟชั่นเกาหลี, รองเทา, กระเปา, เครื่องประดับ, เครื่องสําอาง, ถุงเทา ผาพันคอ, ของท่ีระลึก,  เครื่องใชในบาน, 
ครัวเรือน และอ่ืนๆ อีกมากมาย ท้ังริมบาทวิถี และในหางสรรพสินคาท่ีใหญๆ เชน  DOOTA, MILLIORE, APM และ
GOOD MORNING ซ่ึงลักษณะจะคลายๆ ประตูน้ํา และมาบุญครองบานเรา แตในบรรยากาศแบบคนเกาหลี 

คํ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร             

 หลังจากนั้นเดินทางเขาสูท่ีพัก  

วันที่สี่ บลูเฮาส - พิพิธภัณฑพ้ืนบาน - พระราชวังโบราณ - ศูนยโสมเกาหลี - เคร่ืองสําอางแบรนดดังของ

เกาหลี - หอคอย N’SEOUL TOWER - สยามสแควรเกาหลีเมียงดง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม 

  

แลวนําทุกทานเดินทางผานถนนสายสําคัญ ท่ีมีการตรวจตราอยางหนาแนน มีท้ังตํารวจนอกเครื่องแบบ ซี

ไอเอเกาหลี ตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือผานชม “บลูเฮาส” หรือบานพักประจําตําแหนงของประธานาธิบดี   

จากนั้นพาทุกทานไปยัง “พิพิธภัณฑพ้ืนบาน” ซ่ึงจําลองชีวิตความเปนอยู ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของชน

ชาติเกาหลีในอดีต โดยจัดแบงเปนหองแสดงตางๆ ท้ังประวัติความเปนมาของประเทศเกาหลี, วิถีชีวิตของคนเกาหลี 

และวงจรชีวิตของคนเกาหลี แลวมุงสู “พระราชวังเคียงบก” ซ่ึงเปนพระราชวังหลวงท่ีสําคัญท่ีสุดของประเทศ

เกาหลี สรางข้ึนในป ค.ศ. 1394 สมัยราชวงคโชซอน เปนท่ีประทับของกษัตริยเม่ือสมัย 600 ปกอน ถือวาอยูบนฮวง

จุยท่ีดีท่ีสุด เนื่องจากดานหลังเปนภูเขามังกร และดานหนาหันไปทางแมน้ําฮัน ภายในพระราชวังประกอบไปดวยพระ

ท่ีนั่งตางๆ มากมาย ท้ังท่ีประทับของพระมหากษัตริย  และพระราชินี พระตําหนักกลางน้ําเคียงเฮวรู พระท่ีนั่งคึ นจอง

จอน ซ่ึงเปนทองพระโรงสําหรับใชวาราชการของพระมหากษัตริย ทานจะไดประทับใจกับสถาปตยกรรมโบราณของ

พระราชวังแหงนี้ 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
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บาย พาทานรูจักสมุนไพรเกาหลีท่ีมีชื่อเสียง และรูจักกันท่ัวโลก นั่นคือ โสม โสมใชเปนยาบํารุงสุขภาพของชน

ชาติตะวันออกมาตั้งแตอดีตกาล ชาวจีนยอมรับวาโสมเกาหลีเปนสุดยอดของโสม โดยไดรับการวิจัย และทุมเทอยาง

มากท่ีสุดในบรรดาสมุนไพรท้ังหลายท้ังปวง ทุกวันนี้ผลิตภัณฑอาหารสมุนไพรตางๆ เชน ชาโสม ผงโสมยอดนิยม 

หรือโสมสกัดเขมขน เปนสิ่งท่ีขาดไมไดสําหรับผูท่ีคํานึงถึงสุขภาพ ทุกทานจะไดลิ้มลอง และเลือกซ้ือในราคาพิเศษท่ี 

ศูนยโสมเกาหลี  

จากนั้นนําทานเลือกซ้ือ เครื่องสําอางแบรนดดังของเกาหลี  เชน ROJUKISS, TONYMOLY, THE SEAM 

และอีกหลายแบรนดคุณภาพชั้นหนึ่ง ใหทานไดลอง และเลือกซ้ือตามอัธยาศัย 

จากนั้นเดินทางสูสัญลักษณของกรุงโซล ณ ภูเขานัมซาน  SEOUL TOWER หรือ N’SEOUL TOWER มี

ความสูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอคอย ท่ีจัดวาเปน 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร

เหนือระดับน้ําทะเล สามารถสัมผัสบรรยากาศกรุงโซลได 360 องศา (ไมรวมคาข้ึนลิฟท) 

พาทานเขาสูยาน  “เมียงดง” ซ่ึงเปนสยามสแควรของเกาหลี มีวัยรุนหนุมสาวชาวเกาหลีไปรวมตัวกันกวา

พันคนในแตละวัน จะพบกับถนนท่ีเปนศูนยรวมแฟชั่นชั้นนําของเกาหลี เสื้อผาแฟชั่น  GIORDANO, GUESS, EVISU, 

UNIQLO, H&M, ZARA รองเทาPUMA, NIKE, ONITSUKA TIGER, NEW BALANCE รานเสริมสวย เครื่องสําอาง

เกาหลี และรานอาหารเกาหลีอีกมากมาย บริเวณใกลๆ กันยังมีหางสรรพสินคา ล็อตเต เมโทรมิโดปา  

หางสรรพสินคาชินเซเก และรานมิกลิออร ซ่ึงตั้งอยูท้ังใตดิน และบนดิน รานคาสไตลรถเข็น ท่ีหอบเอาสินคาวัยรุนอัน

พึงปรารถนาของนักซ้ือนักแตงตัวท้ังหลายมาใหไดเลือก มาถึงท่ีนี่...ไมควรพลาด  ไอศครีม ท่ีมีความสูงถึง 32 ซ.ม.มี

รสตางๆ ใหเลือกชิมตามอัธยาศัย                

ค่ํา บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 หลังจากนั้นเดินทางเขาสูท่ีพัก 

วันที่หา รวมเทศกาลซากุระบาน - ศูนยสมุนไพรเกาหล ี- ดิวตี้ฟรี - ยานวัยรุนฮงอิก - ศูนยรวมของพ้ืนเมือง 

- สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

            
 
 

พาทุกทานเขาชม ดอกซากุระบาน ณ บริเวณริมฝงแมน้ําฮัน เพ่ือชมความงามของดอกซากุระเกาหลี วามี

ความสวยงามเพียงใด ท้ังชาวเกาหลี และชาวตางชาติ ตางพรอมใจกันมาสัมผัสกับบรรยากาศท่ีหนึ่งปจะมีเพียงครั้ง

เดียว พบกับ อุโมงคซากุระ ท่ีทอดยาวตลอดสองขางทาง กอปรกับความงามของแมน้ําสายหลักของกรุงโซล ยิ่งทําให

ผูท่ีไดไปรวมงานเคลิบเคลิ้ม...หลงไหล...อยากเก็บภาพบรรยากาศไวอยางนี้ตลอดไป (เฉพาะในเวลาเทศกาลเทานั้น) 

นําทุกทานสูศูนยสมุนไพรเกาหลี ฮอกเกตนามู ซ่ึงชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพ่ือชวยดูแลตับ

ใหสะอาดแข็งแรง  แข็งแรง และน้ํามันสนเข็มแดง  (RED PINE) เปนผลิตภัณฑท่ีสกัดจากนํามันสน ท่ีมีสรรพคุณใน

การเพ่ือลางสารพิษในรางกาย ลางไขมันในเสนเลือด รวมถึงชวยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในรางกายรางกาย  

แลวนําทุกทานเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี  ณ “DUTY FREE” มีสินคาแบรนดเนมชื่อดัง 
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เสื้อผาแฟชั่น กระเปา เครื่องสําอางชั้นนําท้ังใน และตางประเทศมากมายใหทานไดเลือกสรร 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บาย 

 

 

 

จากนั้นนําทานสูบริเวณยานดังหนา  มหาวิทยาลัยฮงอิก  ท่ีไดชื่อวาเปนถนนสายศิลปะอีกแหงหนึ่งของกรุง

โซล ตามทางเดินเทา หรือตามพ้ืนลาน จะมีแผงขายของท่ีระลึกทํามือ บางแผงก็ปูกับพ้ืน มีท้ังสิ่งของท่ีทําสําเร็จ

มาแลว  และของท่ีทําขายกันตอนนั้นเลย คนเดินมีท้ังหนุมสาวรุนใหม ฮิปฮอพ ขาร็อค ขาแดนซ เพราะนอกจากราน

ขายของท่ีระลึก งานศิลป เสื้อผาแฟชั่นตาง ๆ เครื่องประดับมากมายแลว ยังมีบรรดาศิลปนเพ่ือชีวิตเปดแสดงดนตรี

ยอยๆ ใหฟงใหชมอีกดวย 

กอนอําลาเกาหลี ใหทานไดละลายเงินวอนท่ี  ศูนยรวมของพ้ืนเมือง ขนมแบบตางๆช็อกโกแลตหิน ซีเรียล

ช็อกโค ผลิตภัณฑโสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหนา ผลไม หมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมง  หรือมามาเกาหลีท่ี

ชื่นชอบของชาวตางประเทศ เปนตน สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูทาอากาศยานอินชอน  

.... น.  เดินทางโดยเท่ียวบินเหินฟากลับกรุงเทพ (บริการภาพยนตร เครื่องดื่ม พรอมเสิรฟอาหารคํ่าบนเครื่องบิน ) 

.... น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมเก็บความประทับใจของประเทศเกาหลีไปนานวัน 

 

***หมายเหต ุ! เที่ยวบิน และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ*** 

บริการอาหาร 

1. เมนูทักคาลบี หรือไกบาบีคิวผัดซอสเกาหลี เปนอาหาร เลื่องชื่อของเมืองชุนชอน โดยนําไก

บาบีคิว, ต็อก(ขาวเหนียวปนเกาหลี), มันหวาน, ผักตางๆ ลงผัดกับซอสพริกเกาหลีในกระทะแบน 

วิธีการทานแบบเม่ียงคําไทย โดยหอกับผักกาดแกวเม่ือทานไประยะหนึ่งจะนําขาวสวย  และ

สาหรายแหงมาผัดรวมกับทักคาลบี เพ่ือใหเกิดอาหารชนิดใหม คือ ทักคาลบีบกกึมบับ  หรือขาว 

ผัดพริกไกท่ีท้ังหอม และนารับประทาน เสริฟพรอมเครื่องเคียง และซุปประจําวัน  

 

2.เมนูชาบู ชาบู อาหารพ้ืนเมือง ตั้งแตสมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคลายสุก้ี

หมอไฟของญี่ปุน โดยนําเครื่องเคียงตางๆ เชนผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเดง เบคอนหมูท่ี

จัดเตรียมไวมาเรียงใหสวยงามในหมอ เวลาทานเติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแลวตมใหเดือด แลวนําอูดง

สดลงตม สามารถรับประทานเปนอูดงรอน และทานพรอมขาวสวยรอนๆ น้ําจิ้มซีอ๊ิวเกาหลี และ

เครื่องเคียง 

 

3.เมนูคาลบี หรือหมูยางเกาหลี       เปนอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเลื่องชื่อ    และรูจักกันดีท่ัว

โลก 

 

4.เมนูหมูบาบีคิว หรือบุลโกกีเกาหลี โดยนําเนื้อหมูสไลดหมักกับซอส ใสกะหล่ําปลีหั่น, เห็ดเข็ม

ทอง, วุนเสนบุก และเครื่องเคียงตางๆ ใหออกรสหวาน นุม เวลาทานนํามายางขลุกขลิกกับซุปบน

กระทะแบน หรือครึ่งวงกลม เสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ และเครื่องเคียงตางๆ  

มีรสชาติออกหวาน นุม และกลมกลอม นําหมูสเต็กสวนท่ีติดกับกระดูก (เชื่อวาเปนสวนท่ีอรอย

ท่ีสุด) ยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม และตัดเปนชิ้นพอคํา หอทานแบบเม่ียงคําไทย โดยใสน้ําจิ้ม
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เตาเจี้ยว และเครื่องเคียงท่ีชอบ หรือขาวสวยรอนตามท่ีชอบ บริการเครื่องเคียงตางๆ และน้ําซุป

สาหราย 

 5.เมนูซัมเกทัง หรือไกตุนโสมเกาหลี  เปนอาหารวังในสมัยกอนปจจุบันเปนอาหารเลื่องชื่อของ

เมืองหลวง เชื่อกันวาชวยบํารุงเลือดลม และเสริมสุขภาพ เสริฟทานละ 1 ตัว ในหมอดินรอน 

ภายในตัวไก จะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสริฟพรอมเครื่องเคียง เสนขนมจีน 

เหลาโสม พริกไทยดํา และเกลือ 
 

6.เมนูจิมดัก หรือไกอบซอส เปนเมนูไกนํามาคลุกเคลาวุนเสนสไตลเกาหลี ผัดกับน้ําขลุกขลิก ใส 

พริก และตนหอมเพ่ือเพ่ิมความกลมกลอม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ และเครื่องเคียงตางๆ  

 

7.เมนู วาไรตี้บุฟเฟตนานาชาติ และซูชิ  มีอาหารใหทานเลือกตามความชอบอยางจุใจเมนูกวา 

200 ชนิด ไมวาจะเปนอาหารยุโรป เอเชีย โดยเฉพาะเมนูพิเศษ ซีฟูด “ขาปูยักษ” ใน

รานอาหารท่ีดีท่ีสุดในกรุงโซล 

 

 

อัตราคาบริการ  

อัตราคาบริการ 
มี.ค.-พ.ค. 59 

 

5-9 เม.ย. //        

28-2 พ.ค. 59 

(TG) 

ผูใหญ พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน 29,900.- 30,900.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน   29,900.- 30,900.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม 28,900.- 29,900.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม 27,900.- 28,900.- 

พักเดี่ยวเพ่ิมทานละ 4,000.- 4,000.- 

***** เดินทางชวงวันหยุดเทศกาล  เพ่ิมทานละ ***** 4,000 – 10,000 .- 

ราคาทัวรรวม 

1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเสนทางท่ีระบุในรายการช้ันทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะ กรณีอยูตอตองเสียคา

เปล่ียนแปลงตั๋ว  

2. คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ  

3. คาเขาชมสถานท่ีทุกแหงท่ีระบุในรายการ  

4. คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 -3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเทา  

5. คารถโคชปรับอากาศบริการนําเท่ียวตามรายการ  

6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี  
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  7. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ  

• สัมภาระใตทองเครื่องบินทานละ 1 ใบเทานั้น น้ําหนัก 23 กก. 

• สัมภาระถือข้ึนเครื่องบินทานละ 1 ใบเทานั้น น้ําหนัก 10 กก. 

8. คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ  

9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

ราคาทัวรไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร และ

เครื่องดื่มท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการส่ังเพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก)  

2. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 25,000 วอน ตอทริป   

3. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (ในกรณีเปนนิติบุคคล) 

เง่ือนไขการใหบริการ  

1. บริษัทขอรับคามัดจําสําหรับการจองทานละ 10,000 บาท และชําระสวนท่ีเหลือกอนการเดินทาง 20 วัน  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุใน

รายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  

3. การยกเลิก  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําในทุกกรณี แตสามารถเล่ือนการเดินทางได ภายใน 1 ป นับจากวันท่ีชําระ

คามัดจํา  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเล่ือนวันเดินทางตองแจงลวงหนากอนการเดินทาง 30 วัน 

• ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันข้ึนไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  

• ยกเลิกการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร  

• ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 7 วัน เก็บคาใชจายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร  

• กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือ

ตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร

ท้ังหมด 

หมายเหตุ  

1. จํานวนผูเดินทาง ข้ันต่ํา ผูใหญ 15 ทาน ข้ึนไป (บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเดินทางต่ํา

กวาจํานวนท่ีกําหนด) 

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน, ราคา และรายการทองเท่ียว ตามความเหมาะสม  

3. หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว

เทานั้น  
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4. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ

กอจลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงาน

ท้ังจากไทย และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทาน

อาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก

เดินทางแลว  

6. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง  

7. ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได  

8. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ  จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไข

ขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 
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