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เลน่สกแีละกระดานเลื�อนสุดมนัส ์ณ ลานสกสีขีาวโพลนอนัหนาวเหน็บ 

พรอ้มชมิสตรอเบอรร์ ี�ลูกโตๆหวานฉํ�า จากไร ่
 ทา้ทายความกลา้ของเครื�องเล่น ณ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

FLIGHT DETAILS 

LJ004 BKK - ICN 22.25 – 05.40+1 

LJ003 ICN - BKK 17.10 – 21.10 
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กระเป๋าโหลด 15 กโิลกรมั ถอืขึ �นเครื�อง 10 กโิลกรมั 

บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาที�แน่นอนอกีคร ั�งก่อนเดนิทาง  

หากลูกคา้เดนิทางมาจากต่างจงัหวดัดว้ยเคร ื�องบนิภายในประเทศ 

*****กรุณาแจง้เจา้หน้าที�กอ่นทําการจองค่ะ***** 

รายการทวัร ์

 

รายการทวัร ์ เชา้ เที�ยง เย็น ที�พกั 

วนัที� 

1 

พบกนัที� สนามบนิสุวรรณภูม ิ- ออกเดนิทาง

จากสนามบินสุวรรณภูม ิ - - - - 

วนัที� 

2 

เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน  

ไรส่ตรอเบอรร์ ี� – เล่นสก ี - 
ชาบู 

ชาบู 
บุลโกก ิ

NEW M HOTELหรอื

เทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัที� 

3 

ป้อมฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย – ทําคมิบบั  

ใส่ชดุฮนับก – รา้นเครื�องสําอางค ์

โรงแรม 
หมูย่าง

เกาหล ี

โอซมั 

บุลโกก ิ

GALAXY HOTELหรอื

เทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัที� 

4 

ศูนยโ์สม – ศนุยส์มุนไพร –พระราชวงัชา

งดอ็ก – หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก -  คลอ้งกุญแจ

คูร่กั หอคอย โซลทาวเวอร ์– ดวิตี �ฟร ี– ตลาด

เมยีงดง 

โรงแรม ไก่ตุน๋โสม 
บารบ์คีวิ

บุฟเฟ่ต ์

GALAXY HOTELหรอื

เทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัที� 

5 

สมุนไพรสนเข็มแดง – ตลาดฮงอกิ – รา้น

ละลายเงินวอน โรงแรม จมิดกั - - 

 

วนัที� 1 พบกนัที� สนามบนิสุวรรณภูม ิ- ออกเดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภูม ิ

19.30 น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ั�น 4 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ  

JIN AIR เจา้หนา้ที�จากบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกใหท้่านกอ่นขึ �นเคร ื�อง 

22.25 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีตโ้ดยสายการบนิ JIN AIR เที�ยวบนิที� LJ004 

***บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาที�แน่นอนอกีคร ั�งก่อนเดนิทาง หากลูกคา้เดนิทางมาจาก

ต่างจงัหวดัดว้ยเครื�องบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าที�กอ่นทําการจองค่ะ*** 

   
(มอีาหารบรกิารบนเครื�องเป็น BOX SET) 
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วนัที� 2
  

เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน - ไรส่ตรอเบอรร์ี� – เล่นสก ี

05.40 น. ถงึสนามบนิอนิชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิ�นเรว็กว่าประเทศไทย 2 ช ั�วโมง) 
เชา้ หลงัผ่านพิธกีารทางตรวจคนเขา้เมืองเรยีบรอ้ย นําท่านสู่ ไรส่ตรอเบอรร์ี� เชญิท่านลิ �มรสผลสดใน 

บรรยากาศไรส่ตรอเบอรร์ ี�จรงิๆ ไดเ้รยีนรูว้ถิชีวีติชาวไรส่ตรอเบอรี�ของเกาหลวี่า มีวธิกีารปลกูอย่างไร 
จงึไดผ้ลสตรอเบอร ี�ที�ขนาดใหญ่เป็นพเิศษ และหวานหอมชวนรบัประทาน พรอ้มทั�งใหท้่านไดท้ดลอง 
เก็บสตรอเบอรร์ ี�สดๆเพื�อรบัประทาน และซื �อกลบัไปรบัประทานที�บา้นไดอ้กีดว้ย 

ไรส่ตรอเบอรร์ี� 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั (1) เมนูชาบูชาบูสไตลเ์กาหล ี

 
นําท่านเดนิทางสู่ ลานสก ีใหทุ้กท่านสนุกสนานกบัการเลน่สก ีหรอื กระดานเลื�อนหมิะ สมัผสัหิมะ
และสถานที�อนังดงาม พรอ้มถ่ายรูปเป็นที�ระลกึได(้ผูส้นใจเชา่อุปกรณเ์คร ื�องเลน่ใหต้ดิตอ่หวัหนา้ทวัร ์
เพราะราคานี�ไม่รวมค่า เชา่อุปกรณ ์, สกลีฟิท ์สกคีา่เลน่รวมชดุประมาณ 50,000 วอน และ กรณุา
เตรยีมถุงมอืสก ีผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เสื �อแจก๊เก็ตกนันํ�า หรอื ผา้รม่ และกางเกงที�เหมาะสม) 
**หมายเหต.ุ ปรมิาณของหมิะและการเปิดใหบ้รกิารของลานสกขีึ �นอยู่กบัความเอื �ออํานวยของ
อากาศ หากไม่มีหมิะเพียงพอ ลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีที�ลานสกไีม่สามารถเปิดบรกิาร 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรม ปรบัเปลี�ยนเป็น ONE MOUNT (SNOW 
PARK) ***(ไม่รวมคา่เขา้ SNOW PARK 15,000 วอน หรอืหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดนิชอ้ป
ปิ�งตามอธยัาศยั มที ั�ง H&M , ADIDAS และมีอกีหลากหลายแบรนดช์ ั�นนํา) 

 
สกรีสีอรท์ 
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คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า (2) เมนูบุลโกก ิ(หมูผดัซอส)  
จากนั�นนําท่านเขา้สู่ที�พกั SUWON NEW M หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 

วนัที� 3 ป้อมฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– พพิธิภณัฑส์าหรา่ย – ใส่ชดุฮนับก - 
รา้นเครื�องสําอางค ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
พาท่านเดนิทางไปชม ป้อมฮวาซอง(Hwaseong Fortress) ซ ึ�งเป็นสิ�งกอ่สรา้งขนาด
ใหญ่ต ั�งแต่ สรา้งขึ �นชว่งปี ค.ศ.1794-1796 เป็นป้อมปราการประจําเขตซวูอนของ
จงัหวดัคยองก ีเพื�อเป็นรากฐานสําหรบัการสรา้งเมอืงใหม่ในบรเิวณนี�กําแพงของป้อม
ปราการมคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร มีประต ู4 ประตใูนแตล่ะทศิและมรีูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมที�ยิ�งใหญ่และงดงาม ป้อมฮวาซองถกูสรา้งขึ �นดว้ยอฐิโดยจะมรูีขนาดที�พอดี
สาํหรบัใชเ้ป็นจดุยิงปืน หรอืธนูได ้เชื�อกนัวา่เป็นการสรา้งที�มีการใชเ้ทคโนโลยทีี�ทนัสมยัมาก
ที�สดุแห่งหนึ�งของยุคนั�น  และที�นี�ไดถ้กูขึ �นทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางดา้นประวตัศิาสตรเ์มื�อ
ปี ค.ศ. 1997 ดว้ย ถงึแมว้า่จะเคยการสูร้บและถกูทําลายไปหลายส่วน แตก่็มกีารบูรณะขึ �น
ใหม่ตามรูปแบบดั�งเดมิ ปัจจุบนัจะมกีาร แสดงการเดนิสวนสนามของทหารสมยัโบราณดว้ย 

ป้อมฮวาซอง 
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั(4)  เมนูบุลโกก ิ(หมูย่างเกาหล)ี 

 นําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกนี�ถกูขนานนามว่า ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ี
เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สดุของประเทศ โดยมบีรษิทัซมัซงุเป็นเจา้ของ ต ั�งอยู่ท่ามกลาง
หุบเขา ท่านจะไดน้ั�งกระเชา้ลฟิท ์และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์(สงิโตผสมกบั
เสอื) แฝดคูข่องโลก ที�นี�ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสขุชม
ความ น่ารกัของหมี ที�สามารถสื�อสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างด ีเขา้สู่ดนิแดนแหง่เทพนิยาย 
สวนสี�ฤด ูซ ึ�ง จะปลูกดอกไมเ้ปลี�ยนไปตามฤดกูาลและสนุกกบัเคร ื�องเลน่นานาชนิด อาทเิชน่ 
สเปสทวัร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมกจิกรรมและการแสดงตา่ง ๆ ที�จดัตามตารางประจาํวนั 
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สวนสนุก

เอเวอร ์

แลนด ์

 จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (Seaweed Museum) เป็นสถานที�ผลิตและแสดง
การเลี �ยงสาหรา่ยครบวงจร ทุกท่านสามารถเลอืกซื �อสาหรา่ย พรอ้มทั�งทดลองชมิไดต้ามอัธยาศยั และชม
การแปรรูปสาหรา่ย เป็นรสตา่งๆ เชน่ รสกุง้ รสหมู รสกิมจ ิรสวาซาบ ิฯลฯ แลว้เชญิท่าน สวมชุดฮนับก 
(Hanbok) ซ ึ�งเป็นชดุประจาํชาติของประเทศเกาหลใีต ้ถ่ายรูปกบัฉากจําลอง 4 มิตซิ ึ�งมีความสวยงาม
และประทบัใจ พรอ้มถา่ยรปูเป็นที�ระลกึเพื�อไปอวดคนทางบา้น 

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย + ทําคมิบบั + สวมชุดฮนับก 
 ตอ่มาอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื �อเครื�องสําอางคแ์บรนดด์งัของเกาหล ีณ ศูนยเ์ครื�องสําอาง มใีหเ้ลอืก

มากมายหลายยี�หอ้ เชน่ ครมีนํ�าแตกที�โดง่ดงั ครมีหอยทาก ฯลฯ พรอ้มทั�งอพัเดตสนิคา้ดา้นความ
งามแบบใหม่ๆ เคล็ดลบัความงามที�สาวเกาหลนิียมใชก้นั   

 

เย็น 
รบัประทานอาหารเย็น (5) เมนูโอซมับุลโกก ิ(หมูและปลาหมกึผดัซอสเกาหล)ี 

               จากนั�นนําท่านเขา้ สู่ที�พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว  

วนัที� 4 
ศูนยโ์สม – ศุนยส์มุนไพร – พระราชวงัชางด็อก – หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก 
คลอ้งกญุแจคู่รกั หอคอย โซลทาวเวอร ์– DUTY FREE – ตลาดเมยีงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
พาท่านเขา้ชม ศูนยโ์สม ซึ�งรฐับาลรบัรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมที�มอีายุ 6 ปี ซึ�งถอืวา่เป็นโสมที�มี
คณุภาพดทีี�สุด ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซื �อโสมที�มีคณุภาพดีที�สดุและราคาถูกกว่า
ไทยถงึ 2 เท่า กลบัไปบํารุงรา่งกายหรอืฝากญาตผูิใ้หญ่ที�ท่านรกัและนับถอื นําท่านสู่ ศูนยส์มุนไพร
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โบกานยอง สมุนไพรบํารุงตบั ตน้ไมช้นิดนี�เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที�ปราศจากมลภาวะและ
ระดบัสงูเหนือนํ�าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหม่นิยมนํามรบัประทานเพื�อชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาด
แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถกูทําลายจาการดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร ี� สารตกคา้งจากอาหารและ
ยา จากนั�นพาท่านไปชม พระราชวงัชางด็อกกงุ(Changdeokgung Palace) เป็นพระราชวงัที�

สรา้งหลงัจากพระราชวงัเคยีงบกกงุ และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัรยิห์ลายพระองคข์อง
ราชวงศโ์ชซอน ที�ไดร้บัการดแูลรกัษาไวอ้ย่างด ีภายในประกอบดว้ยพื �นที�สาธารณะ อาคารพระราชวงั
สาํหรบัราชวงศ ์และสวนบวีอน หรอืรูจ้กักนัในนามสวนฮูวอน สวนหย่อมดา้นหลงัที�เต็มไปดว้ยตน้ไม้
ยกัษอ์ายุกวา่ 300 ปี บ่อนํ�า และศาลาพกัผ่อน มคีวามธรรมชาตมิากที�สุด  

พระราชวงัชางด็อกกุง 

 

จากนั�นเดนิทางไปยงั หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก (Bukchon Hanok Village)  เป็นอีกหนึ�ง
สญัลกัษณข์องเกาหล ีท่ามกลางตกึรามบา้นชอ่งที�ทนัสมยัของกรงุโซลนั�น หมู่บา้นแห่งนี�ก็ยงัคง
รกัษาอาคารบา้นเรอืนในสมยัโบราณ มกีลิ�นอายของเกาหลใีนยุคเก่าแก ่ท่านจะไดพ้บกบับา้นของ
ขนุนางระดบัสูงของเกาหลใีนสมยักอ่น ภายในหมู่บา้นมีอาคารแบบดั�งเดมิของเกาหลกีว่า 100 
หลงั (รูปแบบบา้นแบบดั�งเดมิของเกาหลเีรยีกวา่ ฮนัอก(hanok)) ซ ึ�งเก่าแกม่าตั�งแตส่มยัโชซอน 
ในปัจจุบนันี�บา้นฮนัอกหลายหลงัในหมู่บา้นถกูดดัแปลงใหเ้ป็นศนูยว์ฒันธรรม เกสตเ์ฮา้ส ์
รา้นอาหาร และโรงนํ�าชา เปิดใหบ้รกิารแก่นักท่องเที�ยวที�เขา้มาเพื�อสมัผสัและเรยีนรูว้ฒันธรรม
เกาหลแีบบดั�งเดมิ และอกีหนึ�งสิ�งที�สําคญัก็คอืหมู่บา้นนี�เป็นย่านที�มคีนเกาหลอียู่อาศยักนัจรงิๆ
ภายในบา้น 
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หมู่บา้นบุกชอน ฮนัอก 
 จากนั�นนําท่านไปยงั ภูเขานัมซานภเูขาแห่งเดยีวที�ต ั�งอยู่ใจกลางเมอืงโซล สงู 274 

เมตร   บนยอดเขามหีอ Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าขึ�นลฟิท ์*.*. ซึ�งเป็น 1 ใน 
18 หอคอยเมืองที�สูงที�สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบันํ�าทะเลท่าน
สามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล ไดร้อบทิศ 360 องศา ที�คู่รกัทุกคู่ชาวเกาหลี
จะตอ้งทําคอื การคลอ้งกุญแจคู่รกั Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร ์
โดยที�จะเขียนขอ้ความ หรอืชื�อของคู่รกัไวบ้นแม่กุญแจและก็จะนําแม่กุญแจนี�ไป
คลอ้งกบัร ั�วเหล็ก ส่วนลูกกุญแจเคา้จะทิ �งไปดว้ยความเช ื�อที�วา่หากคู่รกัคู่ใด ไดม้า
เยอืนและคลอ้งกญุแจคูร่กักนัที�นี�จะทําใหค้วามรกัของทั�งคู่ยืนยาวไม่พรากจากกนัไป
ตลอดกาล 
 

 
N SEOUL 
TOWER 

 แลว้พาท่านชอ็ปปิ�งสนิคา้ปลอดภาษีที� SM Duty Free โดยที�นี�มสีนิคา้ช ั�นนําใหท้่าน
เลอืกซื �อมากมายกว่า 500 ชนิด อาท ินํ�าหอม เสื �อผา้ เครื�องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา 
ฯลฯ 
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SM DUTY FREE 

เย็น รบัประทานอาหารกลางวนั (8) เมนูบารบ์คีวิบุฟเฟ่ต ์

 
จากนั�นใหท้่านเดนิช็อปปิ�ง ณ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ�งขึ �นชื�อและ สถานที�รวม
แฟชั�นช ั�นนําของกรุงโซลหรอืที�คนไทยรูจ้กักนัในชื�อสยามแสควรเ์กาหลี ท่านจะพบกบั
สนิคา้วยัรุน่มากมายหลากหลายยี�หอ้ไม่ว่าจะเป็นเคร ื�องสําอางยี�หอ้ดงัๆ อย่าง 3CE, 
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE,MISSHA ฯลฯเสื �อผา้แฟช ั�นมี
สไตล,์รองเทา้สน้สงูน่ารกัๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ,  นอกจากนี�ยงัมรีา้นอาหารและรา้นคาเฟ่
น่ารกัๆ ซึ�งที�นี�จะมวียัรุน่ หนุ่มสาวเกาหลไีปรวมตวักนัมากมายในแตล่ะวนั 

ตลาดเมยีงดง 

จากนั�นนําท่านเขา้ สู่ที�พกัโรงแรม  GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 

วนัที� 5 นํ�ามนัสนเข็มแดง – ตลาดฮงอกิ – รา้นละลายเงินวอน -  กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

พาท่านชม นํ�ามนัสนเข็มแดง(Red Pine) ปัจจุบนันิยมมารบัประทานเพื�อลา้งพษิ
ในรา่งกาย ลา้งไขมนัในเสน้เลอืดทั�วทั�งรา่งกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเสน้เลอืด, 
โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ ้เป็นตน้ และยงัใหท้่านไดล้องตรวจเสน้เลอืดภายในรา่งกายท่าน
ฟร ีอกีดว้ย   
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เดนิเลน่กอ่นกลบั ที�ตลาดสุดฮปิ ตลาดฮงอกิ แหลง่ชอ้ปปิ�งที�อยู่ลอ้มรอบไปดว้ย
มหาวทิยาลยัชื�อดงัในเกาหล ีสนิคา้ในย่านนี� สว่นใหญ่เป็นสนิคา้วยัรุน่ที�ทนัสมยัและ
ราคาไม่แพงที�ออกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋า เครื�องประดบั 
เคร ื�องสาํอาง และยงัมรีา้นแบรนดเ์นมอยู่ท ั�วไป เชน่ EVISU, ZARA ทุกวนัเสารล์าน
หนา้ประตูของมหาวทิยาลยัฮงอิก จะมผีลงาน ศลิปะในรูปแบบตา่งๆ      
เชน่ เคร ื�องประดบั ตุก๊ตา เสื �อผา้ และของแฮนดเ์มดที�น่ารกัและใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์
ของบางอย่างทํามาชิ �น เดยีวเพื�อใหไ้ดเ้ลอืกซื �อ บางที�อาจเป็นสนิคา้ ที�มีช ิ �นเดยีวในโลก 

ตลาดฮงอกิ 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั (7) เมนูโอซมับุลโกก ิ(หมูปลาหมกึผดัซอสเกาหล)ี 

 

แลว้พาท่านละลายเงนิวอนที� รา้นคา้สนามบนิ หรอืซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ซ ึ�งท่านสามารถ
เลอืกซื �อสนิคา้พื �นเมอืงเป็นการสง่ทา้ยกอ่นอําลาเกาหล ีอาทิ บะหมี�ชนิรามยิน อูดง้ กมิ
จ ิลูกอมรสแปลกๆ บราวนี� ฮนันี�บตัเตอรช์พิ ถ ั�วรสต่างๆ ป๊อกกี �รสตา่งๆ นมกลว้ย ขนม
ธญัพชื และอื�นๆอกีมากมาย 

ตวัอย่าง

สนิคา้

รา้นคา้

สนามบนิ 

 
17.10 น. นําท่านเดนิทางสู่ กรงุเทพฯโดยสายการบนิ JINAIR เที�ยวบนิที� LJ003 

  
(มอีาหารบรกิารบนเครื�องเป็น BOX SET) 

21.10 น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่

พกั  
2 ท่าน 

เด็กอายุตํ�า
กว่า 
12 ปี  

INFANT พกัเดี�ยว 
ราคาทวัร ์ 
ไม่รวมตั�ว 

01 – 05 ธนัวาคม 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 

02 – 06 ธนัวาคม 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 

03 – 07 ธนัวาคม 2562 17,900 3,000 5,900 7,000 

04 – 08 ธนัวาคม 2562 18,900 3,000 5,900 7,000 

05 – 09 ธนัวาคม 2562 18,900 3,000 5,900 7,000 

06 – 10 ธนัวาคม 2562 18,900 3,000 5,900 7,000 

07 – 11 ธนัวาคม 2562 17,900 3,000 5,900 7,000 

08 – 12 ธนัวาคม 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 

09 – 13 ธนัวาคม 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 

10 – 14 ธนัวาคม 2562 17,900 3,000 5,900 7,000 

11 – 15 ธนัวาคม 2562 18,900 3,000 5,900 7,000 

12 – 16 ธนัวาคม 2562 18,900 3,000 5,900 7,000 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 18,900 3,000 5,900 7,000 

14 – 18 ธนัวาคม 2562 17,900 3,000 5,900 7,000 

15 – 19 ธนัวาคม 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 

16 – 20 ธนัวาคม 2562 15,900 3,000 5,900 7,000 

17 – 21 ธนัวาคม 2562 17,900 3,000 5,900 7,000 

18 – 22 ธนัวาคม 2562 18,900 3,000 5,900 7,000 

19 – 23 ธนัวาคม 2562 18,900 3,000 5,900 7,000 

20 – 24 ธนัวาคม 2562 18,900 3,000 5,900 7,000 

21 – 25 ธนัวาคม 2562 17,900 3,000 5,900 7,000 

22 – 26 ธนัวาคม 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 

23 – 27 ธนัวาคม 2562 15,900 3,000 5,900 7,000 

24 – 28 ธนัวาคม 2562 17,900 3,000 5,900 7,000 

25 – 29 ธนัวาคม 2562 19,900 3,000 5,900 7,000 

26 – 30 ธนัวาคม 2562 19,900 3,000 5,900 7,000 

27 – 31 ธนัวาคม 2562 20,900 3,000 5,900 7,000 

28 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2563 
(วนัปีใหม่) 

23,900 3,000 5,900 
7,000 

29 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2563 
(วนัปีใหม่) 

23,900 3,000 5,900 
7,000 

30 ธนัวาคม – 03 มกราคม 2563 
(วนัปีใหม่) 

22,900 3,000 5,900 
7,000 

31 ธนัวาคม – 04 มกราคม 2563 
(วนัปีใหม่) 

20,900 3,000 5,900 
7,000 

01 – 05 มกราคม 2563 18,900 3,000 5,900 7,000 

02 – 06 มกราคม 2563 18,900 3,000 5,900 7,000 

03 – 07 มกราคม 2563 18,900 3,000 5,900 7,000 
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04 – 08 มกราคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 

05 – 09 มกราคม 2563 16,900 3,000 5,900 7,000 

06 – 10 มกราคม 2563 16,900 3,000 5,900 7,000 

07 – 11 มกราคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 

08 – 12 มกราคม 2563 18,900 3,000 5,900 7,000 

09 – 13 มกราคม 2563 18,900 3,000 5,900 7,000 

10 – 14 มกราคม 2563 18,900 3,000 5,900 7,000 

11 – 15 มกราคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 

12 – 16 มกราคม 2563 16,900 3,000 5,900 7,000 

13 – 17 มกราคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000 

14 – 18 มกราคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 

15 – 19 มกราคม 2563 18,900 3,000 5,900 7,000 

16 – 20 มกราคม 2563 18,900 3,000 5,900 7,000 

17 – 21 มกราคม 2563 18,900 3,000 5,900 7,000 

18 – 22 มกราคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 

19 – 23 มกราคม 2563 16,900 3,000 5,900 7,000 

20 – 24 มกราคม 2563 16,900 3,000 5,900 7,000 

21 – 05 มกราคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 

22 – 26 มกราคม 2563 18,900 3,000 5,900 7,000 

23 – 27 มกราคม 2563 18,900 3,000 5,900 7,000 

24 – 28 มกราคม 2563 18,900 3,000 5,900 7,000 

25 – 29 มกราคม 2563 17,900 3,000 5,900 7,000 

26 – 30 มกราคม 2563 16,900 3,000 5,900 7,000 

27 – 31 มกราคม 2563 15,900 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 
(วนัมาฆบูชา) 

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

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 
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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 : ผูร้ว่มเดนิทางตอ้งไม่น้อยกว่า 20 ท่าน 

**กรณีตดักรุป๊เหมา เริ�มตน้เพิ�ม 1,000 บาท สําหรบักลุ่มลูกคา้ท ั�วไป หากลูกคา้เป็นขายตรง/นกัศกึษา/ป.โท/ราชการ  
ตอ้งเชค็ราคาแลนดก์บัเจา้หน้าที�อกีคร ั�ง 
 

อตัรานี�รวม 

 คา่ตั�วโดยสารเคร ื�องบนิไป - กลบัช ั�นประหยดั(ต ั�วกรุป๊) ตามเสน้ทางที�ระบใุนรายการ 
 คา่โรงแรมที�พกัตามรายการระบุ (สองท่านตอ่หนึ�งหอ้ง) 

 คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการระบุ 
 คา่อาหาร และเคร ื�องดื�มตามรายการระบุ 
 คา่รถรบัสง่ ตามรายการระบุ 

 นํ�าดื�มท่านละ 1 ขวด / คน / วนั 
 คา่ภาษีสนามบินทุกแห่ง (ขึ�นอยู่กบัการผนัแปรของภาษนํี�ามนั ณ วนันั�นๆ) 
 คา่มคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรานี�ไมร่วม 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวซีา่เขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่พเิศษสาํหรบับุคคลตา่งดา้วหรอืยื�นวซีา่เรง่ด่วนซึ�งบรษิทัฯจะเรยีกเก็บเพิ�มเป็นกรณีตามจรงิ  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัเชน่ ค่าโทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขคา่ซกัรดีค่าอาหาร-เครื�องดื�มนอกเหนือจากรายการ 

 คา่มนิิบาร ์ค่าชมภาพยนตรช์อ่งพเิศษภายในหอ้งพกั และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าเกนิพกิดั (สายการบินกาํหนดใหไ้ม่เกนิท่านละ 15 กก.) 
 ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น คนขบัรถท่านละ 1,500 บาท / ทปิ / ท่าน  
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(กรณีจา่ยเป็นเงินวอนกรุณาเชค็เรท ณ วนัเดนิทางค่ะ) 
(ในส่วนของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน) 

 คา่ใชจ้่ายอนัเนื�องมาจากความล่าชา้ของสายการบนิ, เหตสุุดวสิยั, การเมือง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% ค่าภาษีการบรกิารหกั ณ ที�จา่ย 3% 
(ในกรณีที�ตอ้งการขอใบเสรจ็มภีาษ)ี 

หมายเหตุ 

 รายการ และราคาสําหรบัผูร้ว่มเดนิทางผูใ้หญ่อย่างนอ้ย 20 ท่าน เดนิทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 

 รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิทัฯ อีกคร ั�งหนึ�ง หลงัจากไดส้ํารองที�นั�งกบั 

สายการบิน และโรงแรมที�พกัในต่างประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

 ราคานี�คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจุบนั หากราคาตั�วเครื�องบินปรบัสูงขึ �น บรษิทัฯ สงวนสิทธิ �ที�จะปรบัราคา

ตั�วเคร ื�องบนิ ตามสถานการณด์งักล่าว 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสยีหาย หรอืสูญหาย สําหรบักระเป๋าเดินทาง หรอืของมีค่า

ส่วนตวัของท่านระหวา่งการเดนิทาง 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ และขอสงวนสทิธิ �ในการไม่คนืเงินไม่ว่าท ั�งหมด หรอืบางส่วน ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง

มไิดร้บัอนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้ หรอืออกนอกประเทศ อนัเนื�องมาจากการพจิารณาของเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้

เมอืง หรอื มสีิ�งผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื�น 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่คืนเงินไม่ว่าท ั�งหมดหรอืบางส่วน ดว้ยเหตุอนัเนื�องมาจากความผิดพลาด 

ความล่าชา้ การเปลี�ยนแปลงบรกิารของสายการบนิ บรษิทัขนส่ง หรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เหตุการณท์าง

การเมอืง การจลาจล ภยัธรรมชาต ิอนันอกเหนือจากความควบคุม 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่คนืเงินไม่ว่าท ั�งหมดหรอืบางส่วน ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ใชบ้รกิารบางส่วน

หรอืท ั�งหมด โดยความสมคัรใจของผูเ้ดนิทางเอง หรอืไม่เดนิทางไปพรอ้มคณะ หรอืไม่ปรากฏตวัในวนัเดนิทาง 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ �ในการเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์�ไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี�ขึ �นอยู่กบั

เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอื�นๆ ที�อาจเกิดขึ �นได ้ทั�งนี� เพื�อความปลอดภยั และประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นสาํคญั 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ �นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การ

สูญหาย หรอืจากอุบตัเิหตตุ่างๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธิ �ในการใหค้ําสญัญาใดๆ ทั�งสิ �นแทน บรษิทัฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อํานาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั�น 

 บรษิทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ที�ประสงคจ์ะไปท่องเที�ยวตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่านั�น  หากท่านไม่สามารถรว่ม

ทวัรท์ุกวนั แค่สมคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพื�อการใชต้ ั�วเคร ื�องบินและที�พกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่า

ท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบรษิทัจะคดิค่าดําเนินการในการแยกท่องเที�ยวเอง 300 USD 

(กอ่นซ ื �อทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี�เป็นจรงิ เพื�อทางผูจ้ดัจะไดค้ดิค่าบรกิารที�เหมาะสม) 

 เด็ก หมายถงึ ผูท้ี�มอีายุนอ้ยกวา่ 12 ปี 

*.*.*. นํ�าหนักกระเป๋าคนละ 15 กโิลกรมั*.*.*. 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 

การจองคร ั�งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และชาํระทั�งหมดกอ่นเดนิทาง
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ภายใน 20 วนั  

หากเป็นชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดยาวชาํระทั�งหมดกอ่นเดนิทางภายใน 30 วนั 

(การไม่ชาํระเงนิค่ามดัจํา หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจา่ยไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ดัมสีทิธิ

ยกเลกิการจดั หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งที�กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที�ระบใุน

รายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ �น 

 

การยกเลกิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ �นไป คนืเงนิทั�งหมด 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 21-29 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-20 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์

 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทั�งหมด 100 % ของราคาทวัร ์  
**ชว่งเทศกาลไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได*้* 

 กรุป๊ที�เดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลที�ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื
ตา่งประเทศ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทวัร ์
ทั�งหมด 

หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

***หนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 
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