
 

1 | 05KR2609_HNT-ICN-03-KE _KOREA WINTER PREMIUM_5D3N  DEC-MAR 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เล่นสกแีละกระดานเลื�อนสุดมนัส ์ณ ลานสก ี
พรอ้มชมิสตรอเบอรร์ ี�ลูกโตๆหวานฉํ�า จากไร ่

ทา้ทายความกลา้ของเคร ื�องเล่น ณ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์
พเิศษ บฟุเฟ่ต ์ขาปู เตมิไมอ่ ั�น  

บนิหรู สายการบนิระดบั 5 ดาว โรงแรมระดบั 4 ดาว  
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นํ�าหนกักระเป๋าโหลด 23 กโิลกรมั ถอืขึ�นเคร ื�อง 7 กโิลกรมั 
บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาที�แน่นอนอกีคร ั�งกอ่นเดนิทาง  

หากลูกคา้เดนิทางมาจากต่างจงัหวดัดว้ยเคร ื�องบนิภายในประเทศ 

*****กรุณาแจง้เจา้หน้าที�กอ่นทาํการจองค่ะ***** 

รายการทวัร ์
20.00 น.  คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ั�น 4 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 

 KOREAN AIR เจา้หนา้ที�จากบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึ �นเคร ื�อง 

23.15 น.  ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ KOREAN AIR เที�ยวบนิที� KE 652 

(มอีาหารบรกิารบนเคร ื�องเป็น HOT MEAL) 

***บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาที�แน่นอนอกีคร ั�งก่อนเดนิทาง 

หากลูกคา้เดนิทางมาจากต่างจงัหวดัดว้ยเคร ื�องบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าที�ก่อนทาํการจองค่ะ*** 

FLIGHT DETAILS 

 KE652 BKK - ICN 23.15 – 06.40+1 

KE651 ICN - BKK 17.20 – 21.30 

 รายการทวัร ์ เชา้ เที�ยง เย็น ที�พกั 

วนัที� 

1 

พบกนัที� สนามบนิสุวรรณภูม ิ- ออกเดนิทาง

จากสนามบนิสุวรรณภูม ิ
- - - - 

วนัที� 

2 

เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน  

ไรส่ตรอเบอรร์ ี� – เล่นสก ี
- 

ชาบู 

ชาบู 
บุลโกก ิ

HOLIDAY IN SUWON 

INGYE หรอืเทยีบเท่า

ระดบั 4 ดาว 

วนัที� 

3 

ป้อมฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย – ทําคมิบบั 

ใสชุ่ดฮนับก – รา้นเคร ื�องสําอางค ์

โรงแรม 
หมูย่าง

เกาหล ี
ไก่ตุ๋นโสม 

CENTER MARK หรอื

เทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที� 

4 

ศูนยโ์สม – ศุนยส์มุนไพร – พระราชวงัชางด็อก 

– หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก 

คลอ้งกุญแจคู่รกั หอคอย โซลทาวเวอร ์– ดวิตี �

ฟร ี– ตลาดเมยีงดง 

โรงแรม 
บารบ์คีวิ

บุฟเฟ่ต ์

บุฟเฟ่ต ์

ขาปู 

CENTER MARK หรอื

เทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที� 

5 

สมุนไพรสนเข็มแดง – ตลาดฮงอกิ – รา้นละลาย

เงินวอน-กรุงเทพฯ 
โรงแรม จมิดกั - - 
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06.40 น.      ถงึสนามบนิอนิชอน กรงุโซล ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิ�นเรว็กว่าประเทศไทย 2 ช ั�วโมง) 

เชา้      หลงัผ่านพิธกีารทางตรวจคนเขา้เมืองเรยีบรอ้ย นําทา่นสู่ ไรส่ตรอเบอรร์ ี� เชญิทา่นลิ �มรสผลสดในบรรยากาศไรส่ตรอ

เบอรร์ ี�จรงิๆ ไดเ้รยีนรูว้ถิชีวีติชาวไรส่ตรอเบอรี�ของเกาหลวี่า มวีธิกีารปลูกอย่างไรจงึไดผ้ลสตรอเบอร ี�ที�ขนาด

ใหญเ่ป็นพเิศษ และหวานหอมชวนรบัประทาน พรอ้มทั�งใหท้า่นไดท้ดลองเก็บสตรอเบอรร์ ี�สดๆเพื�อรบัประทาน 

และซื �อกลบัไปรบัประทานที�บา้นไดอ้กีดว้ย 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

ไรส่ตรอเบอรร์ ี� 

เที�ยง       รบัประทานอาหารกลางวนั (1) เมนูชาบู ชาบู (สุกี �สไตลเ์กาหล)ี   

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่ ลานสก ีใหทุ้กทา่นสนุกสนานกบัการเล่นสก ีหรอื กระดานเลื�อนหมิะ สมัผสัหมิะและสถานที�

อนังดงาม พรอ้มถ่ายรปูเป็นที�ระลกึได(้ผูส้นใจเชา่อุปกรณเ์คร ื�องเล่นใหต้ิดต่อหวัหนา้ทวัรเ์พราะราคานี�ไม่รวมค่า 

เชา่อปุกรณ ์, สกลีฟิท ์สกคี่าเล่นรวมชดุประมาณ 50,000 วอน และ กรุณาเตรยีมถุงมือสก ีผา้พนัคอ แว่นกนั

แดด เสื �อแจก๊เก็ตกนันํ�า หรอื ผา้รม่ และกางเกงที�เหมาะสม) 

**หมายเหตุ. ปรมิาณของหมิะและการเปิดใหบ้รกิารของลานสกขีึ �นอยู่กบัความเอื �ออํานวยของอากาศ หากไม่มี

หมิะเพยีงพอ ลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีที�ลานสกไีม่สามารถเปิดบรกิาร ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ �ในการ

เปลี�ยนแปลงโปรแกรม ปรบัเปลี�ยนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK) ***(ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK 

15,000 วอน หรอืหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินชอ้ปปิ�งตามอธยัาศยั มีท ั�ง H&M , ADIDAS และมีอีก

หลากหลายแบรนดช์ ั�นนํา)  

ลานสก ี

วนัที� 2   เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน - ไรส่ตรอเบอรร์ ี� – เล่นสก ี
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คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า (2) เมนูบุลโกก ิ(หมูผดัซอส)  

  จากนั�นนําทา่นเขา้สู่ที�พกั HOLIDAY IN SUWON INGYE หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว  

 

 

 

 

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

พาทา่นเดนิทางไปชม ป้อมฮวาซอง(Hwaseong Fortress) ซ ึ�งเป็นสิ�งกอ่สรา้งขนาดใหญต่ั�งแต่ สรา้งขึ �น

ชว่งปี ค.ศ.1794-1796 เป็นป้อมปราการประจาํเขตซวูอนของจงัหวดัคยองก ีเพื�อเป็นรากฐานสําหรบัการ

สรา้งเมืองใหม่ในบรเิวณนี�กาํแพงของป้อมปราการมคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร มปีระตู 4 ประตใูนแต่ละทศิและ

มรีปูแบบทางสถาปัตยกรรมที�ยิ�งใหญแ่ละงดงาม ป้อมฮวาซองถูกสรา้งขึ �นดว้ยอฐิโดยจะมรีูขนาดที�พอดสีําหรบั

ใชเ้ป็นจดุยงิปืน หรอืธนูได ้เช ื�อกนัว่าเป็นการสรา้งที�มกีารใชเ้ทคโนโลยทีี�ทนัสมยัมากที�สุดแห่งหนึ�งของยุคนั�น  

และที�นี�ไดถู้กขึ �นทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางดา้นประวตัศิาสตรเ์มื�อปี ค.ศ. 1997 ดว้ย ถงึแมว้่าจะเคยการสูร้บ

และถูกทาํลายไปหลายส่วน แต่ก็มกีารบรูณะขึ �นใหม่ตามรปูแบบดั�งเดมิ ปัจจบุนัจะมกีาร แสดงการเดนิสวน

สนามของทหารสมยัโบราณดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป้อมฮวาซอง 

 

เที�ยง             รบัประทานอาหารกลางวนั(4)  เมนูบุลโกก ิ(หมูย่างเกาหล)ี 

  นําทา่นเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกนี�ถกูขนานนามว่า ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็น 

  สวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุดของประเทศ โดยมบีรษิทัซมัซงุเป็นเจา้ของ ตั�งอยู่ท่ามกลางหบุเขา  

  ทา่นจะไดน้ั�งกระเชา้ลฟิท ์และทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์(สงิโตผสมกบัเสอื) แฝดคู่ 

  แรกของโลก ที�นี�ทา่นจะพบว่าเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสุขชมความ  

วนัที� 3     ป้อมฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– พพิธิภณัฑส์าหรา่ย – ใสช่ดุฮนับก 

รา้นเคร ื�องสาํอางค ์
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  น่ารกัของหม ีที�สามารถสื�อสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างดี เขา้สู่ดนิแดนแหง่เทพนิยาย สวนสี�ฤดู ซ ึ�ง 

  จะปลูกดอกไมเ้ปลี�ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกบัเคร ื�องเล่นนานาชนิด อาทเิชน่ สเปสทวัร ์รถไฟเหาะ  

  หนอนสะบดั ชมกจิกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที�จดัตามตารางประจาํวนั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

 

  จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (Seaweed Museum) เป็นสถานที�ผลติและ แสดงการเลี �ยง

สาหรา่ยครบวงจร ทกุทา่นสามารถเลอืกซื �อสาหรา่ย พรอ้มทั�งทดลองชมิไดต้าม อธัยาศยั  
      และชมการแปรรปูสาหรา่ย เป็นรสต่างๆ เชน่ รสกุง้ รสหมู รสกมิจ ิรสวาซาบ ิฯลฯ  

 แลว้เชญิทา่น สวมชุดฮนับก (Hanbok) ซ ึ�งเป็นชดุประจาํชาตขิองประเทศเกาหลใีต ้ถ่ายรปูกบัฉาก 
 จาํลอง 4 มติซิ ึ�งมคีวามสวยงามและประทบัใจ พรอ้มถ่ายรปูเป็นที�ระลกึเพื�อไปอวดคนทางบา้น 

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย + ทําคมิบบั + สวมชุดฮนับก 

ต่อมาอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซื �อเคร ื�องสําอางคแ์บรนดด์งัของเกาหล ีณ ศูนยเ์คร ื�องสําอาง มใีหเ้ลอืกมากมาย

หลายยี�หอ้ เชน่ ครมีนํ�าแตกที�โด่งดงั ครมีหอยทาก ฯลฯ พรอ้มทั�งอพัเดตสนิคา้ดา้นความงามแบบใหม่ๆ เคล็ด

ลบัความงามที�สาวเกาหลนิียมใชก้นั   

เย็น          รบัประทานอาหารเย็น (5) เมนูไก่ตุ๋นโสม 

          และนําทา่นเขา้ สู่ที�พกัโรงแรม CENTER MARK หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 
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เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

         พาทา่นเขา้ชม ศูนยโ์สม ซ ึ�งรฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที�มอีายุ 6 ปี ซ ึ�งถอืว่าเป็นโสมที� 

                    มคีณุภาพดทีี�สุด ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซื �อโสมที�มคีุณภาพดทีี�สุดและราคาถูก 

กว่าไทยถงึ 2 เทา่ กลบัไปบาํรงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ี�ทา่นรกัและนับถอื นําทา่นสู่ ศูนยส์มุนไพรโบ

กานยอง สมุนไพรบํารุงตบั ตน้ไมช้นิดนี�เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที�ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือ

นํ�าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหม่นิยมนํามรบัประทานเพื�อชว่ยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบั

แข็งไม่ถูกทาํลายจาการดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ บหุร ี� สารตกคา้งจากอาหารและยา จากนั�นพาทา่นไปชม 

พระราชวงัชางด็อกกุง(Changdeokgung Palace) เป็นพระราชวงัที�สรา้งหลงัจากพระราชวงัเคยีงบก

กุง และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัรยิห์ลายพระองคข์องราชวงศโ์ชซอน ที�ไดร้บัการดูแลรกัษาไวอ้ย่างด ี

ภายในประกอบดว้ยพื �นที�สาธารณะ อาคารพระราชวงัสําหรบัราชวงศ ์และสวนบวีอน หรอืรูจ้กักนัในนามสวนฮู

วอน สวนหย่อมดา้นหลงัที�เต็มไปดว้ยตน้ไมย้กัษอ์ายุกวา่ 300 ปี บอ่นํ�า และศาลาพกัผ่อน มคีวามธรรมชาติ

มากที�สุด  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชวงัชางด็อกกุง 

 

เที�ยง          รบัประทานอาหารกลางวนั (7) เมนูบารบ์คีวิบุฟเฟ่ต ์

วนัที� 4         ศูนยโ์สม – ศุนยส์มนุไพร – พระราชวงัชางด็อก – หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก 

คลอ้งกุญแจคู่รกั หอคอย โซลทาวเวอร ์– DUTY FREE – ตลาดเมยีงดง 
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จากนั�นเดนิทางไปยงั หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก (Bukchon Hanok Village)  เป็นอกีหนึ�งสญัลกัษณข์อง

เกาหล ีทา่มกลางตกึรามบา้นชอ่งที�ทนัสมยัของกรงุโซลนั�น หมู่บา้นแหง่นี�ก็ยงัคงรกัษาอาคารบา้นเรอืนในสมยั

โบราณ มกีลิ�นอายของเกาหลใีนยุคเกา่แก ่ทา่นจะไดพ้บกบับา้นของขนุนางระดบัสูงของเกาหลใีนสมยักอ่น 

ภายในหมู่บา้นมอีาคารแบบดั�งเดมิของเกาหลกีว่า 100 หลงั (รปูแบบบา้นแบบดั�งเดมิของเกาหลเีรยีกว่า ฮนัอก

(hanok)) ซ ึ�งเกา่แกม่าตั�งแต่สมยัโชซอน ในปัจจุบนันี �บา้นฮนัอกหลายหลงัในหมู่บา้นถูกดดัแปลงใหเ้ป็นศูนย ์

วฒันธรรม เกสตเ์ฮา้ส ์รา้นอาหาร และโรงนํ�าชา เปิดใหบ้รกิารแกน่ักทอ่งเที�ยวที�เขา้มาเพื�อสมัผสัและเรยีนรู ้

วฒันธรรมเกาหลแีบบดั�งเดมิ และอกีหนึ�งสิ�งที�สําคญัก็คอืหมู่บา้นนี�เป็นย่านที�มคีนเกาหลอียู่อาศยักนัจรงิๆ

ภายในบา้น 

                                                  หมูบ่า้นบุกชอน ฮนัอก 

จากนั�นนําทา่นไปยงั ภูเขานมัซานภูเขาแห่งเดียวที�ต ั�งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร   บนยอดเขามีหอ Seoul 
Tower *.*ไม่รวมค่าขึ�นลฟิท ์*.*. ซึ�งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที�สูงที�สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือ

ระดบันํ�าทะเลทา่นสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล ไดร้อบทศิ 360 องศา ที�คู่รกัทุกคู่ชาวเกาหลีจะตอ้งทําคือ การ
คลอ้งกุญแจคู่รกั Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร ์โดยที�จะเขยีนขอ้ความ หรอืช ื�อของคู่รกัไวบ้นแม่กุญแจ

และก็จะนําแม่กุญแจนี�ไปคลอ้งกบัร ั�วเหล็ก ส่วนลูกกุญแจเคา้จะทิ �งไปดว้ยความเช ื�อที�ว่าหากคู่รกัคู่ใด ไดม้าเยือนและ
คลอ้งกุญแจคู่รกักนัที�นี�จะทําใหค้วามรกัของทั�งคู่ยนืยาวไม่พรากจากกนัไปตลอดกาล 

N SEOUL TOWER 
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 แลว้พาทา่นชอ็ปปิ�งสนิคา้ปลอดภาษีที� SM Duty Free โดยที�นี�มสีนิคา้ช ั�นนําใหท้า่นเลอืกซื �อ  
 มากมายกว่า 500 ชนิด อาท ินํ�าหอม เสื �อผา้ เคร ื�องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา ฯลฯ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM DUTY FREE 

เย็น รบัประทานอาหารกลางวนั (8) เมนูบุฟเฟ่ตข์าปู เตมิไม่อ ั�น 

 

จากนั�นใหท้่านเดนิชอ็ปปิ�ง ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งชอ็ปปิ�งขึ �นช ื�อและ สถานที�รวมแฟช ั�นช ั�นนําของกรุงโซลหรอืที�คน

ไทยรูจ้กักนัในชื�อสยามแสควรเ์กาหล ีทา่นจะพบกบัสนิคา้วยัรุน่มากมาย หลากหลายยี�หอ้ไม่ว่าจะเป็นเคร ื�องสําอาง

ยี�หอ้ดงัๆ อย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE SHOP,  ETUDE HOUSE,MISSHA ฯลฯเสื �อผา้แฟช ั�นมสีไตล,์รองเทา้

สน้สูงน่ารกัๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ,  นอกจากนี�ยงัมรีา้นอาหารและรา้นคาเฟ่น่ารกัๆ ซ ึ�งที�นี�จะมีวยัรุน่ หนุ่มสาวเกาหลี

ไปรวมตวักนัมากมายในแต่ละวนั 

ตลาดเมยีงดง 
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 และนําทา่นเขา้ สู่ที�พกัโรงแรม CENTER MARK หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พาทา่นชม นํ�ามนัสนเข็มแดง(Red Pine) ปัจจบุนันิยมมารบัประทานเพื�อลา้งพิษในรา่งกาย ลา้งไขมนัในเสน้เลอืด

ทั�วท ั�งรา่งกาย ป้องกนัไขมนัอดุตนัในเสน้เลอืด, โรคหวัใจ, โรคภูมแิพ ้เป็นตน้ และยงัใหท้า่นไดล้องตรวจเสน้เลอืดภายใน

รา่งกายทา่นฟร ีอกีดว้ย  เดนิเล่นกอ่นกลบั ที�ตลาดสุดฮปิ ตลาดฮงอกิ แหล่งชอ้ปปิ�งที�อยู่ลอ้มรอบไปดว้ย

มหาวทิยาลยัช ื�อดงัในเกาหล ีสนิคา้ในย่านนี� ส่วนใหญเ่ป็นสนิคา้วยัรุน่ที�ทนัสมยัและราคาไม่แพงที�ออกแบบโดยดไีซด ์

เนอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋า เคร ื�องประดบั เคร ื�องสําอาง และยงัมรีา้นแบรนดเ์นมอยู่ทั�วไปเชน่ EVISU, ZARA ทกุวนั

เสารล์านหนา้ประตูของมหาวทิยาลยัฮงอกิ จะมผีลงาน ศลิปะในรปูแบบต่างๆ เชน่ เคร ื�องประดบั ตุก๊ตา เสื �อผา้ และของ

แฮนดเ์มดที�น่ารกัและใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์

   ของบางอย่างทาํมาช ิ �น เดยีวเพื�อใหไ้ดเ้ลอืกซื �อ บางที�อาจเป็นสนิคา้ ที�มชี ิ �นเดยีวในโลก 

ตลาดฮงอกิ 

วนัที� 5       นํ�ามนัสนเข็มแดง – ตลาดฮงอกิ – รา้นละลายเงินวอน -  กรุงเทพฯ 
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เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั (10) เมนูจมิดกั (ไก่และวุน้เสน้เกาหลผีดัซอส) 

 
 แลว้พาทา่นละลายเงนิวอนที� รา้นคา้สนามบนิ หรอืซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ซ ึ�งทา่นสามารถเลอืกซื �อสนิคา้          

พื �นเมอืงเป็นการส่งทา้ยกอ่นอาํลาเกาหล ีอาท ิบะหมี�ชนิรามยอน อดูง้ กมิจ ิลูกอมรสแปลกๆ บราวนี�  
 ฮนันี�บตัเตอรช์พิ ถั�วรสต่างๆ ป๊อกกี �รสต่างๆ นมกลว้ย ขนมธญัพชื และอื�นๆอกีมากมาย 

 
 

  จากนั�นเดนิทางไปยงัสนามบนิอนิชอนเพื�อเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 
 

17.20. น.     นําทา่นเดนิทางสู่ กรงุเทพฯโดยสายการบนิ KOREAN AIR เที�ยวบนิที� KE651 

  (มอีาหารบรกิารบนเคร ื�องเป็น HOT MEAL) 

  

21.30 น.     ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกั 

2 ท่าน  
เด็กอายุตํ�ากวา่ 

12 ปี 
INFANT พกัเดี�ยว ราคาทวัร ์

ไม่รวมต ั�ว 
04 – 08 ธนัวาคม 2562 

(วนัพ่อ) 
24,900 7,000 6,900 7,900 

08 – 12 มกราคม 2563 23,900 7,000 6,900 7,900 

05 – 09 กุมภาพนัธ ์2563 23,900 7,000 6,900 7,900 

04 – 08 มนีาคม 2563 23,900  7,000 6,900 7,900 

**หมายเหตุ : ผูร้ว่มเดนิทางตอ้งไม่น้อยกวา่ 20 ทา่น 
**กรณีตดักรุป๊เหมา เร ิ�มตน้เพิ�ม 1,000 บาท สาํหรบักลุม่ลูกคา้ท ั�วไป หากลูกคา้เป็นขายตรง/นกัศกึษา/ป.โท/ราชกาล ตอ้งเชค็ราคา
แลนดก์บัเจา้หน้าที�อกีคร ั�ง 
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อตัรานี�รวม 

 ค่าตั�วโดยสารเคร ื�องบนิไป - กลบัช ั�นประหยดั(ตั�วกรุป๊) ตามเสน้ทางที�ระบใุนรายการ 
 ค่าโรงแรมที�พกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ�งหอ้ง) 

 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร ื�องดื�มตามรายการระบุ 
 ค่ารถรบัส่ง ตามรายการระบุ 

 นํ�าดื�มท่านละ 1 ขวด / คน / วนั 
 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง(ขึ �นอยูก่บัการผนัแปรของภาษีนํ�ามนั ณ วนันั�นๆ) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรานี�ไม่รวม 

 ค่าทําหนังสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวซีา่เขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้ม)ี 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่พเิศษสําหรบับุคคลต่างดา้ว หรอืยื�นวซีา่เรง่ด่วน ซึ�งบรษิทัฯ จะเรยีกเก็บเพิ�มเป็นกรณีตาม
 จรงิ  

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัเชน่ ค่าโทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขค่าซกัรดีค่าอาหาร-เคร ื�องดื�มนอกเหนือจากรายการ 
 ค่ามนิิบาร ์ค่าชมภาพยนตรช์อ่งพเิศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ้า่ยอื�นๆ ที�ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 ค่านํ�าหนักกระเป๋าเกนิพกิดั (สายการบนิกาํหนดใหไ้ม่เกนิท่านละ 15 กก.) 

 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น คนขบัรถท่านละ 1,500 บาท / ทปิ / ท่าน  
(กรณีจา่ยเป็นเงินวอนกรุณาเชค็เรท ณ วนัเดนิทางคะ่) 

 (ในส่วนของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของทา่น) 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเนื�องมาจากความล่าชา้ของสายการบนิ, เหตุสุดวสิยั, การเมอืง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิ�ม 7% คา่ภาษีการบรกิารหกั ณ ที�จา่ย 3%(ในกรณีที�ตอ้งการขอใบเสรจ็มภีาษี) 
หมายเหตุ  

 รายการ และราคาสําหรบัผูร้ว่มเดนิทางผูใ้หญ่อย่างนอ้ย 20 ท่าน เดนิทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 
 รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ั�งหนึ�ง หลงัจากไดส้ํารองที�นั�งกบั 
สายการบนิ และโรงแรมที�พกัในต่างประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

 ราคานี�คดิตามราคาตั�วเคร ื�องบนิในปัจจบุนั หากราคาตั�วเคร ื�องบนิปรบัสูงขึ �น บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ที�จะปรบัราคาตั�ว
เครื�องบนิ ตามสถานการณด์งักล่าว 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีเกดิความเสยีหาย หรอืสูญหาย สําหรบักระเป๋าเดนิทาง หรอืของมคี่า
ส่วนตวัของท่านระหว่างการเดนิทาง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ และขอสงวนสทิธิ �ในการไม่คนืเงินไม่ว่าท ั�งหมด หรอืบางส่วน ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางมไิดร้บัอนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้ หรอืออกนอกประเทศ อนัเนื�องมาจากการพจิารณาของ
เจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื มสีิ�งผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธ
ในกรณีอื�น 
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่คนืเงินไม่ว่าท ั�งหมดหรอืบางส่วน ดว้ยเหตุอนัเนื�องมาจากความ
ผดิพลาด ความล่าชา้ การเปลี�ยนแปลงบรกิารของสายการบนิ บรษิทัขนส่ง หรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
เหตุการณท์างการเมอืง การจลาจล ภยัธรรมชาต ิอนันอกเหนือจากความควบคุม 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่คนืเงินไม่ว่าท ั�งหมดหรอืบางส่วน ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ใชบ้รกิาร
บางส่วนหรอืท ั�งหมด โดยความสมคัรใจของผูเ้ดนิทางเอง และ/หรอืไม่เดนิทางไปพรอ้มคณะ และ/
หรอืไม่ปรากฏตวัในวนัเดนิทาง 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์�ไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี�ขึ �นอยู่กบั
เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอื�นๆ ที�อาจเกดิขึ �นได ้ทั�งนี� เพื�อความปลอดภยั และประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นสําคญั 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยเพิ�มเติมที�เกดิขึ �นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การ
สูญหาย หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 
 มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิ �ในการใหค้ําสญัญาใดๆ ทั�งสิ �นแทน บรษิทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั�น 
 บรษิทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ที�ประสงคจ์ะไปท่องเที�ยวตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่านั�น  หากทา่นไม่สามารถรว่ม
ทวัรท์ุกวนั แค่สมคัรมารว่มทวัรเ์พียงเพื�อการใชต้ั�วเคร ื�องบนิและที�พกัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่าน
ไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบรษิทัจะคดิคา่ดาํเนินการในการแยกท่องเที�ยวเอง 300 USD 
(กอ่นซื �อทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี�เป็นจรงิ เพื�อทางผูจ้ดัจะไดค้ดิค่าบรกิารที�เหมาะสม) 

 เด็ก หมายถงึ ผูท้ี�มอีายุนอ้ยกว่า 12 ปี 
*.*.*. นํ�าหนกักระเป๋าคนละ 23 กโิลกรมั ถอืขึ �นเครื�อง 7 กโิลกรมั*.*.*. 
เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การจองคร ั�งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และชาํระทั�งหมดกอ่นเดนิทางภายใน 
20 วนั 
หากเป็นชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดยาวชาํระทั�งหมดกอ่นเดนิทางภายใน 30วนั   

(การไม่ชาํระเงนิค่ามดัจาํ หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจา่ยไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ดัมสีิทธิ

ยกเลกิการจดั หรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

2. ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั�งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที�ระบุ
ในรายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ �น 
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การยกเลกิ 

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

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

 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1 - 6 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทั�งหมด 100 % ของราคาทวัร ์  
**ชว่งเทศกาลไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทางได*้* 

 กรุป๊ที�เดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลที�ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื

ต่างประเทศ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํ หรอืค่าทวัร ์

ทั�งหมด 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
***หนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 
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