
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เล่นสกแีละกระดานเลือ่นสุดมนัส ์ณ ลานสกสีขีาวโพลนอนัหนาวเหน็บ 
 ทา้ทายความกลา้ของเครือ่งเล่น ณ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

พรอ้มชมิสตรอเบอรร์ ีลู่กโตๆหวานฉ ่า จากไร ่
 

 

วนัแรก พบกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิ- ออกเดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภูม ิ

19.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ  
JIN AIR เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านกอ่นขึน้เครือ่ง 

22.25 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีตโ้ดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ004 



 
 

***บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาทีแ่น่นอน
อีกคร ัง้ก่อนเดินทาง หากลูกคา้เดินทาง
ม า จ าก ต่ า ง จ ังห ว ัด ด้ ว ย เค รื่อ ง บิ น
ภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าทีก่่อน
ท าการจองค่ะ*** 
(มอีาหารบรกิารบนเครือ่งเป็น BOX SET) 

 
 

วนัทีส่อง  เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน - ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่– เล่นสก ี
05.40 น. ถงึสนามบนิอนิชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 

หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย น าท่านสู่ ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่เชญิท่านลิม้รสผลสด
ในบรรยากาศไรส่ตรอเบอรร์ ีจ่รงิๆ ไดเ้รยีนรูว้ถิีชวีติชาวไรส่ตรอเบอรีข่องเกาหลว่ีา มีวธิกีารปลู
อย่างไรจึงไดผ้ลสตรอเบอรีท่ี่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอมชวนรบัประทาน พรอ้มทัง้ให ้
ท่านไดท้ดลองเก็บสตรอเบอรร์ ีส่ดๆเพือ่รบัประทาน และซือ้กลบัไปรบัประทานทีบ่า้นไดอ้กีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (1) เมนูชาบูชาบูสไตลเ์กาหล ี
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ลานสก ีใหทุ้กท่านสนุกสนานกบัการเล่น

สก ีหรอื กระดานเลือ่นหิมะ สมัผสัหิมะและสถานที่อนังดงาม 
พรอ้มถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึได(้ผูส้นใจเชา่อุปกรณเ์ครือ่งเล่นให ้
ติดต่อหวัหน้าทวัรเ์พราะราคานีไ้ม่รวมค่า เชา่อุปกรณ ์, สกี
ลิฟท ์สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน และ กรุณา
เตรยีมถุงมอืสก ีผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เสือ้แจก๊เก็ตกนัน ้า หรอื ผา้รม่ และกางเกงทีเ่หมาะสม) 
**หมายเหตุ. ปรมิาณของหิมะและการเปิดใหบ้รกิารของลานสกขีึน้อยู่กบัความเอือ้อ านวยของ
อากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิด
บรกิาร ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรบัเปลี่ยนเป็น ONE MOUNT 
(SNOW PARK) ***(ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า (2) เมนูบุลโกก ิ(หมูผดัซอส) 
  จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั SUWON NEW M หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่าม ป้อมฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– พพิธิภณัฑส์าหรา่ย – ใส่ชดุฮนับก – 
รา้นเครือ่งส าอางค ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
พาท่านเดนิทางไปชม ป้อมฮวาซอง(Hwaseong 
Fortress) ซึง่เป็นสิง่กอ่สรา้งขนาดใหญ่ตัง้แต่ สรา้งขึน้
ชว่งปี ค.ศ.1794-1796 เป็นป้อมปราการประจ าเขตซวูอน



 
 

ของจงัหวดัคยองก ีเพือ่เป็นรากฐานส าหรบัการสรา้งเมอืงใหม่ในบรเิวณนีก้ าแพงของป้อม
ปราการมคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร มปีระตู 4 ประตูในแต่ละทศิและมรูีปแบบทางสถาปัตยกรรม
ทีย่ิง่ใหญ่และงดงาม ป้อมฮวาซองถูกสรา้งขึน้ดว้ยอฐิโดยจะมรูีขนาดทีพ่อดสี าหรบัใชเ้ป็นจุดยงิ
ปืน หรอืธนูได ้เชือ่กนัว่าเป็นการสรา้งทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงของยุคน้ัน  
และทีน่ี่ไดถู้กขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางดา้นประวตัศิาสตรเ์มือ่ปี ค.ศ. 1997 ดว้ย ถงึแมว่้าจะ
เคยการสูร้บและถูกท าลายไปหลายส่วน แต่ก็มกีารบูรณะขึน้ใหม่ตามรูปแบบดัง้เดมิ ปัจจบุนัจะมี
การ แสดงการเดนิสวนสนามของทหารสมยัโบราณดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั(4)  เมนูบุลโกก ิ(หมูย่างเกาหล)ี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกนีถู้กขนาน

นามว่า ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศ โดยมีบรษิัทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบ
เขา ท่านจะไดน่ั้งกระเชา้ลิฟท ์และท่องไปกบัโลกของสัตวป่์า
ซาฟาร ีชมไลเกอร ์(สิงโตผสมกบัเสือ) แฝดคู่ของโลก ที่น่ีท่านจะพบว่าเจา้ป่าสิงโต และเสือ
สามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสุขชมความน่ารกัของหมี ที่สามารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็น
อย่างด ีเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพนิยาย สวนสีฤ่ดู ซ ึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาลและสนุกกบั
เครือ่งเล่นนานาชนิด อาทเิชน่ สเปสทวัร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมกจิกรรมและการแสดงต่าง ๆ 
ทีจ่ดัตามตารางประจ าวนั 
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (Seaweed Museum) เป็นสถานทีผ่ลติและ
แสดงการเลีย้งสาหรา่ยครบวงจร ทุกท่านสามารถเลอืกซือ้สาหรา่ย พรอ้มทัง้ทดลองชมิไดต้าม
อธัยาศยั และชมการแปรรูปสาหรา่ย เป็นรสต่างๆ เชน่ รสกุง้ รสหมู รสกมิจ ิรสวาซาบิ ฯลฯ แลว้
เชญิท่าน สวมชุดฮนับก (Hanbok) ซึง่เป็นชดุประจ าชาตขิองประเทศเกาหลใีต ้ถ่ายรูปกบั
ฉากจ าลอง 4 มิติซ ึง่มีความสวยงามและประทบัใจ พรอ้มถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทาง
บา้น ต่อมาอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เครือ่งส าอางคแ์บรนดด์งัของเกาหล ีณ ศูนยเ์คร ือ่งส าอาง มี
ใหเ้ลอืกมากมายหลายยีห่อ้ เชน่ ครมีน ้าแตกทีโ่ด่งดงั ครมีหอยทาก ฯลฯ พรอ้มทัง้อพัเดตสนิคา้
ดา้นความงามแบบใหม่ๆ เคล็ดลบัความงามทีส่าวเกาหลนิียมใชก้นั   

ค ่า รบัประทานอาหารเย็น (5) เมนูโอซมับุลโกก ิ(หมูและปลาหมกึผดัซอสเกาหล)ี 
จากน้ันน าท่านเขา้ สู่ทีพ่กัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่ี ่ ศูนยโ์สม – ศุนยส์มุนไพร – พระราชวงัชางด็อก – หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก - 
คลอ้งกุญแจคู่รกั หอคอย โซลทาวเวอร ์– DUTY FREE – ตลาดเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พาท่านเขา้ชม ศูนยโ์สม ซ ึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซ ึง่ถือว่าเป็น
โสมทีม่คุีณภาพดทีีสุ่ด ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คุีณภาพดทีีสุ่ดและ
ราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า กลบัไปบ ารุงรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนับถอื น าท่าน
สู่ ศูนยส์มุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบ ารุงตบั ตน้ไมช้นิดนีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ ่นใหม่นิยมน าม
รบัประทานเพื่อช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลายจาการดื่ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา จากน้ันพาท่านไปชม พระราชวงัชา
งด็อกกุง(Changdeokgung Palace) เป็นพระราชวงัที่สรา้งหลงัจากพระราชวงัเคียงบกกุง 
และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัรยิห์ลายพระองคข์องราชวงศโ์ชซอน ทีไ่ดร้บัการดูแลรกัษา
ไวอ้ย่างด ีภายในประกอบดว้ยพืน้ทีส่าธารณะ อาคารพระราชวงัส าหรบัราชวงศ ์และสวนบีวอน 
หรอืรูจ้กักนัในนามสวนฮูวอน สวนหย่อมดา้นหลงัทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมย้กัษอ์ายุกว่า 300 ปี บ่อน ้า 
และศาลาพกัผ่อน มคีวามธรรมชาตมิากทีสุ่ด  



 
 

จากน้ันเดินทางไปยงั หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก (Bukchon Hanok Village)  เป็นอีกหน่ึง
สญัลกัษณข์องเกาหล ีท่ามกลางตกึรามบา้นชอ่งทีท่นัสมยัของกรุงโซลน้ัน หมู่บา้นแห่งนีก้็ยงัคง
รกัษาอาคารบา้นเรอืนในสมยัโบราณ มีกลิน่อายของเกาหลใีนยุคเก่าแก่ ท่านจะไดพ้บกบับา้น
ของขนุนางระดบัสูงของเกาหลใีนสมยัก่อน ภายในหมู่บา้นมีอาคารแบบดัง้เดิมของเกาหลีกว่า 
100 หลงั (รูปแบบบา้นแบบดัง้เดมิของเกาหลเีรยีกว่า ฮนัอก(hanok)) ซึง่เก่าแก่มาตัง้แต่สมยัโช
ซอน ในปัจจุบนันีบ้า้นฮนัอกหลายหลงัในหมู่บา้นถูกดดัแปลงใหเ้ป็นศูนยว์ฒันธรรม เกสตเ์ฮา้ส ์
รา้นอาหาร และโรงน ้าชา เปิดใหบ้รกิารแก่นักท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาเพื่อสมัผสัและเรยีนรูว้ฒันธรรม
เกาหลแีบบดัง้เดมิ และอกีหน่ึงสิง่ที่ส าคญัก็คอืหมู่บา้นนีเ้ป็นย่านทีม่ีคนเกาหลอียู่อาศยักนัจรงิๆ
ภายในบา้น 
จากน้ันน าท่านไปยงั ภูเขานัมซานภูเขา
แห่งเดียวที่ต ัง้อยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 

เมตร   บนยอดเขามีหอ Seoul Tower *.*ไม่
รวมค่าขึ ้นลิฟท ์*.*. ซึ่งเป็น 1 ใน 18 

หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 
480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลท่านสามารถ
ชมทศันียภาพของกรุงโซล ไดร้อบทิศ 360 

องศา ที่คู่รกัทุกคู่ชาวเกาหลีจะตอ้งท าคือ 
ก า ร ค ล้ อ ง กุ ญ แ จ คู่ ร ัก  Love Key 

Ceremonyบนโซลทาวเวอร ์โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความ หรอืชือ่ของคู่รกัไวบ้นแม่กุญแจและก็
จะน าแม่กุญแจนีไ้ปคลอ้งกบัร ัว้เหล็ก ส่วนลูกกุญแจเคา้จะทิง้ไปดว้ยความเชือ่ทีว่่าหากคู่รกั
คู่ใด ไดม้าเยอืนและคลอ้งกุญแจคู่รกักนัทีน่ี่จะท าใหค้วามรกัของทัง้คู่ยนืยาวไม่พรากจาก
กนัไปตลอดกาล 
แลว้พาท่านช็อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่ SM Duty Free โดยที่น่ีมีสนิคา้ช ัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้
มากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา ฯลฯ 

เย็น  รบัประทานอาหารกลางวนั (8) เมนูบารบ์คีวิบุฟเฟ่ต ์
จากน้ันใหท้่านเดนิชอ็ปป้ิง ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งชอ็ป
ป้ิงขึน้ช ือ่และ สถานทีร่วมแฟช ัน่ช ัน้น าของกรุงโซลหรอืที่

คนไทยรูจ้กักนัในชือ่สยามแสควรเ์กาหลี ท่านจะพบกบั
สินคา้วัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่หอ้ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งส าอางยี่หอ้ดังๆ อย่าง 3CE, SKIN 
FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE,MISSHA ฯลฯเสือ้ผา้แฟช ัน่มีสไตล,์รองเทา้สน้
สูงน่ารกัๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, นอกจากนี้ยงัมีรา้นอาหารและรา้นคาเฟ่น่ารกัๆ ซึง่ที่น่ีจะมีวยัรุน่ 
หนุ่มสาวเกาหลไีปรวมตวักนัมากมายในแต่ละวนั 
จากน้ันน าท่านเขา้ สู่ทีพ่กัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 

วนัทีห่า้ น ้ามนัสนเข็มแดง – ตลาดฮงอกิ – รา้นละลายเงินวอน -  กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พาท่านชม น ้ามนัสนเข็มแดง(Red Pine) ปัจจุบนันิยมมารบัประทานเพือ่ลา้งพษิในรา่งกาย 
ลา้งไขมนัในเสน้เลอืดทั่วทัง้รา่งกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเสน้เลอืด, โรคหวัใจ, โรคภูมแิพ ้เป็น
ตน้ และยงัใหท้่านไดล้องตรวจเสน้เลอืดภายในรา่งกายท่านฟร ีอกีดว้ย   
เดนิเล่นกอ่นกลบั ทีต่ลาดสุดฮปิ ตลาดฮงอกิ แหล่งชอ้ปป้ิงทีอ่ยู่ลอ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลยัชือ่
ดงัในเกาหล ีสนิคา้ในย่านนี ้ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้วยัรุน่ทีท่นัสมยัและราคาไม่แพงทีอ่อกแบบโดยดี
ไซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋า เครือ่งประดบั เครือ่งส าอาง และยงัมรีา้นแบรนดเ์นมอยู่ท ั่วไป เชน่ 
EVISU, ZARA ทุกวนัเสารล์านหน้าประตูของมหาวทิยาลยัฮงอิก จะมีผลงาน ศิลปะในรูปแบบ
ต่างๆ เชน่ เครือ่งประดบั ตุก๊ตา เสือ้ผา้ และของแฮนดเ์มดทีน่่ารกัและใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์
ของบางอย่างท ามาชิน้ เดยีวเพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ บางทีอ่าจเป็นสนิคา้ ทีม่ชี ิน้เดยีวในโลก 



 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (7) เมนูโอซมับุลโกก ิ(หมูปลาหมกึผดัซอสเกาหล)ี 
แลว้พาท่านละลายเงนิวอนที ่รา้นคา้สนามบนิ หรอืซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ซึง่ท่านสามารถเลอืกซือ้
สนิคา้พืน้เมอืงเป็นการส่งทา้ยกอ่นอ าลาเกาหล ีอาท ิบะหมีช่นิรามยนิ อูดง้ กมิจ ิลูกอมรสแปลกๆ 
บราวน่ี ฮนัน่ีบตัเตอรช์พิ ถัว่รสต่างๆ ป๊อกกีร้สต่างๆ นมกลว้ย ขนมธญัพชื และอืน่ๆอกีมากมาย 
 
 
 
 
 
 

17.10 น. น าท่านเดนิทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบนิ JINAIR เทีย่วบนิที ่LJ003 
(มอีาหารบรกิารบนเครือ่งเป็น BOX SET) 

 
 
 
 
 
 
 
 
21.10 น.     สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่
พกั  

2 ท่าน 

เด็กอายุต ่า
กว่า 
12 ปี  

INFANT พกัเดีย่ว 
ราคาทวัร ์ 
ไม่รวมต ัว๋ 

25 – 29 มกราคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000 
26 – 30 มกราคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000 
27 – 31 มกราคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000 

28 มกราคม – 01 กุมภาพนัธ ์2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
29 มกราคม – 02 กุมภาพนัธ ์2563 18,900 3,000 5,900 7,000 
30 มกราคม – 03 กุมภาพนัธ ์2563 18,900 3,000 5,900 7,000 
31 มกราคม – 04 กุมภาพนัธ ์2563 18,900 3,000 5,900 7,000 

01 – 05 กุมภาพนัธ ์2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
02 – 06 กุมภาพนัธ ์2563 16,900 3,000 5,900 7,000 
03 – 07 กุมภาพนัธ ์2563 16,900 3,000 5,900 7,000 
04 – 08 กุมภาพนัธ ์2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
05 – 09 กุมภาพนัธ ์2563 18,900 3,000 5,900 7,000 



 
 

(วนัมาฆบูชา) 
06 – 10 กุมภาพนัธ ์2563 

(วนัมาฆบูชา) 
18,900 3,000 5,900 

7,000 

07 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 

18,900 3,000 5,900 7,000 

08 – 12 กุมภาพนัธ ์2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
09 – 13 กุมภาพนัธ ์2563 16,900 3,000 5,900 7,000 
10 – 14 กุมภาพนัธ ์2563 15,900 3,000 5,900 7,000 
11 – 15 กุมภาพนัธ ์2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
12 – 16 กุมภาพนัธ ์2563 18,900 3,000 5,900 7,000 
13 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 18,900 3,000 5,900 7,000 
14 – 18 กุมภาพนัธ ์2563 18,900 3,000 5,900 7,000 
15 – 19 กุมภาพนัธ ์2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
16 – 20 กุมภาพนัธ ์2563 16,900 3,000 5,900 7,000 
17 – 21 กุมภาพนัธ ์2563 16,900 3,000 5,900 7,000 
18 – 22 กุมภาพนัธ ์2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
19 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 18,900 3,000 5,900 7,000 
20 – 24 กุมภาพนัธ ์2563 18,900 3,000 5,900 7,000 
21 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 18,900 3,000 5,900 7,000 
22 – 26 กุมภาพนัธ ์2563 17,900 3,000 5,900 7,000 
23 – 27 กุมภาพนัธ ์2563 16,900 3,000 5,900 7,000 
24 – 28 กุมภาพนัธ ์2563 15,900 3,000 5,900 7,000 
25 – 29 กุมภาพนัธ ์2563 17,900 3,000 5,900 7,000 

26 กุมภาพนัธ ์-01 มนีาคม 2563 18,900 3,000 5,900 7,000 
27 กุมภาพนัธ ์-02 มนีาคม 2563 18,900 3,000 5,900 7,000 
28 กุมภาพนัธ ์-03 มนีาคม 2563 18,900 3,000 5,900 7,000 
29 กุมภาพนัธ ์-04 มนีาคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 

**หมายเหตุ : ผูร้ว่มเดนิทางตอ้งไม่น้อยกวา่ 20 ท่าน 
**กรณีตดักรุป๊เหมา เร ิม่ตน้เพิม่ 1,000 บาท ส าหรบักลุ่มลูกคา้ทัว่ไป หากลูกคา้เป็นขายตรง/นกัศกึษา/ป.โท/
ราชการ  
ตอ้งเชค็ราคาแลนดก์บัเจา้หน้าทีอ่กีคร ัง้ 
 

อตัรานีร้วม 

• ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป - กลบัช ัน้ประหยดั(ตั๋วกรุป๊) ตามเสน้ทางทีร่ะบุในรายการ 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 
• ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ตามรายการระบุ 
• ค่ารถรบัส่ง ตามรายการระบุ 
• น ้าดืม่ท่านละ 1 ขวด / คน / วนั 
• ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง (ขึน้อยู่กบัการผนัแปรของภาษีน ้ามนั ณ วนันั้นๆ) 
• ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
 



 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

• ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวซีา่เขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้ม)ี 
• ค่าธรรมเนียมวซีา่พเิศษส าหรบับุคคลต่างดา้วหรอืยืน่วซีา่เรง่ด่วนซึง่บรษิทัฯจะเรยีกเก็บเพิม่เป็นกรณีตาม
จรงิ  
• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัเชน่ ค่าโทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขค่าซกัรดีค่าอาหาร-เครือ่งดืม่นอกเหนือจากรายการ 
• ค่ามนิิบาร ์ค่าชมภาพยนตรช์อ่งพเิศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกนิพกิดั (สายการบนิก าหนดใหไ้ม่เกนิท่านละ 15 กก.) 
• ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถท่านละ 1,500 บาท / ทปิ / ท่าน  

(กรณีจ่ายเป็นเงินวอนกรุณาเชค็เรท ณ วนัเดนิทางค่ะ) 
(ในส่วนของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน) 

• ค่าใชจ้า่ยอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบนิ, เหตุสุดวสิยั, การเมอืง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ค่าภาษีการบรกิารหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
(ในกรณีทีต่อ้งการขอใบเสรจ็มภีาษี) 
 

หมายเหตุ 

• รายการ และราคาส าหรบัผูร้ว่มเดนิทางผูใ้หญ่อย่างนอ้ย 20 ท่าน เดนิทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 
• รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งกบั 
สายการบนิ และโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 
• ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครือ่งบินปรบัสูงขึน้ บรษิัทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรบั
ราคาตั๋วเครือ่งบนิ ตามสถานการณด์งักล่าว 
• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีเกดิความเสยีหาย หรอืสูญหาย ส าหรบักระเป๋าเดนิทาง หรอืของมคี่า
ส่วนตวัของท่านระหว่างการเดนิทาง 
• บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และขอสงวนสิทธิใ์นการไม่คืนเงินไม่ว่าท ัง้หมด หรอืบางส่วน ใน
กรณีที่ผู ้เดินทางมิได ้รบัอนุญาตให้เดินทางเข้า หรอืออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการ
พจิารณาของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมือง หรอื มีสิง่ผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงินไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ดว้ยเหตุอนัเน่ืองมาจากความ
ผิดพลาด ความล่าชา้ การเปลี่ยนแปลงบรกิารของสายการบิน บรษิทัขนส่ง หรอืหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง เหตุการณท์างการเมอืง การจลาจล ภยัธรรมชาต ิอนันอกเหนือจากความควบคุม 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนเงินไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ใช้
บรกิารบางส่วนหรอืท ัง้หมด โดยความสมคัรใจของผูเ้ดนิทางเอง หรอืไม่เดินทางไปพรอ้มคณะ 
หรอืไม่ปรากฏตวัในวนัเดนิทาง 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ไ้ดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี ้เพื่อความปลอดภยั และประโยชน์
ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 
การสูญหาย หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 
• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งสิน้แทน บรษิัทฯ 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่าน้ัน 



 
 

• บรษิทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถ
รว่มทวัรท์ุกวนั แค่สมคัรมารว่มทวัรเ์พียงเพื่อการใชต้ั๋วเครือ่งบินและที่พกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และ
ปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบรษิทัจะคดิค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 
(กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิค่าบรกิารทีเ่หมาะสม) 
• เด็ก หมายถงึ ผูท้ีม่อีายุนอ้ยกว่า 12 ปี 
*.*.*. น ้าหนกักระเป๋าคนละ 15 กโิลกรมั*.*.*. 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

การจองคร ัง้แรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และช าระท ัง้หมดก่อน
เดนิทางภายใน 20 วนั  
หากเป็นชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดยาวช าระทัง้หมดก่อนเดนิทางภายใน 30 วนั 
(การไม่ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจา่ยไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมี
สทิธยิกเลกิการจดั หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที่

ระบุในรายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

การยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-20 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์
• ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1 - 6 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์  

**ชว่งเทศกาลไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได*้* 
 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่า
ทวัรท์ ัง้หมด 

หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
***หนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 


