
  
                    

 

 

       

 
 

 
 
 

ท่องแดนกมิจิ โรแมนตกิ เกาะนาม ิ– La Provence Village  
 วดัวาวูจองซา - กมิจิแลนด์ –  โซลทาวเวอร์ – ชมดอกไม้สวยๆ 
ช้อปป้ิงสุดมนัส์ พพิธิภัณฑ์พืน้บ้าน - พระราชวงัเคยีงบ็อค   

                                                                        
 
 
ก าหนดการเดินทาง  เดือนมิถนุายน – สิงหาคม 2555 
วันแรก  กรุงเทพฯ – อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) 
2100 คณะพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F ประตูทางเขา้ 3 BUSINESS 

AIR (8B) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก (หัวหน้าทวัร์แนะน าการเดินทาง) 
วันที่สอง อินชอน – La Provence Village - เกาะนามิ – ป้อมฮวาซอง – ซูวอน   (-/L/D) 
0010 ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต ้โดยเที่ยวบินที่ 8B 868 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
0730 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน

เป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ไกด์ทอ้งถ่ินคอย
ตอ้นรับทุกท่าน..จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ La Provence Village พาท่านชมบรรยากาศหมู่บา้นสไตล์ฝร่ังเศส.....ชม
สีสันบา้นเรือนที่เป็นเอกลกัษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝร่ังเศส หมู่บา้นที่เต็มสีสัน ระบายดว้ยสีลูกกวาดหวานๆ 
สีสนัสดใส ท าใหท้่านรู้สึก....เหมือนไดส้มัผสัประเทศฝร่ังเศสจริงๆ ไดเ้วลาเดินทางสู่เกานามิ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บริการ ทคัคาลบี หรือไก่บาร์บีคิวผัด ซอสเกาหลีอาหารเล่ืองช่ือ  ของเมืองชุนชอน 
โดยน าไก่บาร์บีคิว มนัหวาน ผดักระหล า่ ต้นกระเทียม ตกหรือข้าวป้ัน และซอสมาผัดรวมกันบนกระทะแบนด า  คลุกเคล้าทุกอย่าง
ให้เข้าท่ี รับประทานกับผดักาดเกาหลีและเคร่ืองเคียง เม่ือทานใกล้หมด จะน าข้าวสวยและสาหร่าย แห้งมาผัดรวมกันเป็นทัคคาลบี
โพกึมท่ีแสนอร่อย และน า้ซุป)  

บ่าย น าท่านลงเรือ ขา้มสู่ เกาะนามิ โดยใชเ้วลาประมาณ 10 นาที ……ชมวิวทิวทศัน์ ของสถานที่เคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่าย
ท าละครทีว ีWinter Love Song อนัโด่งดงัไปทัว่เอเชีย พร้อมมีเวลาใหท้่านไดเ้ก็บภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจ สุด
แสนโรแมนติค เปรียบประหน่ีงดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละครเลยทีเดียว หรือจะเลือกขี่จกัรยาน ไดเ้วลาเดินทางสู่ 
เมืองซูวอน ท่านชม ป้อมฮวาซอง ซ่ึงเป็นป้อม และก าแพงเมือง สร้างรายรอบตวัเมืองซูวอน ระยะทางยาวประมาณ 
5,500 เมตร ประกอบดว้ยเชิงเทิน 48 หลงั แต่บางส่วนไดถู้กท าลายในสมยัสงครามเกาหลีป้อมแห่งน้ีสร้างขึ้นโดย
กษตัริยซ์อนโจกษตัริย ์องคท์ี่ 22 แห่งราชวงศโ์ชซอนเพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระราชบิดา ซ่ึงถูกใส่ร้ายจากราชส านัก
และถูกขงัจนส้ินพระชนม ์ปัจจุบนัป้อมน้ีไดรั้บการสถาปนาโดย UNESCO ใหเ้ป็น มรดกโลก  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บริการ Shabu Shabu ชาบู ชาบู (สุกีส้ไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์ และ
ผกัสดนานาชนิด เสิร์ฟพร้อมน า้ซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซ่ึงขาดไม่ได้ในการทานชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคียงหลาก
ชนิด)  

ที่พกั  Songtan Hotel or Suwon Pacific Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่สาม               วัดวาวูจองซา – เอเวอร์แลนด์ - ทงแทมุน                          (B/L/D) 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมหรือภตัตาคาร  

น าท่านไปเยีย่มชมและนมสัการวัดวาวูจองซา Waujeongsa Temple พระเศียรของพระพุทธรูปขนาด มหึมา ซ่ึง
ประดิษฐานอยูด่า้นหลงัสระน ้ าขนาดยอ่ม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองคเ์ล็กๆวาง เรียงรายอยูโ่ดยรอบ 
และเม่ือเดินขึ้นสู่เนินเขาท่านจะพบอุโบสถ ซ่ึงภายในเป็นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลกัมาจากไมซ่ึ้ง
น ามาจากอินเดีย นอกจากน้ีที่วดัแห่งน้ียงัเป็นที่เก็บรักษาระฆงัที่ใชตี้ในพธีิเปิดกีฬา โอลิมปิคในปี ค.ศ.1988 อีกดว้ย  



  
                    

 

 

       

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (หมยู่างเกาหลี หรือ คาลบี้ เป็นอาหารพืน้เมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรู้จักกันดีท่ัวโลก 
มีรสชาติกลมกล่อม โดยน าหมสู่วนท่ีติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เคร่ืองเคียงหลากชนิด 
น า้จิ้มเต้าเจี้ยว และน ้าซุปสาหร่าย รับประทานคล้ายกับเม่ียงค าของไทย พืน้เมืองเกาหลีท่ี
เล่ืองช่ือและรู้จักกันดีท่ัวโลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยน าหมูส่วนท่ีติดกับกระดูกไปย่างบน
เตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เคร่ืองเคียงหลากชนิด น า้จิ้มเต้าเจี้ยว และน า้
ซุปสาหร่าย รับประทานคล้ายกับเม่ียงค าของไทย) 

บ่าย  จากนั้นท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
เกาหลีใตซ่ึ้งตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขาขอเชิญท่านท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี 
ท่านจะไดพ้บกบั ไลเกอร์ ซ่ึงเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโต
ผูเ้ป็นพ่อและเสือผูเ้ป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก ชมความ
น่ารักของหมีต่างๆซ่ึงพนักงานขบัรถซาฟารีจะเป็นผูท้กัทายและเล่นกับพวกเขา เติมเต็มความสุขของท่าน
สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ ไม่จ ากดัชนิด พร้อมทั้งบรรยากาศสบายๆๆ ต้นเดือนชมดอกกุหลาบสวยๆๆ Rose 
Festival ปลายๆเดือนสนุกสนานกับเทศกาลสาดน ้า Summer Splash  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บริการ พุลโกก ิหมเูกาหลีหมกัจนได้ท่ีผดัคลุกเคล้ากับผกักะหล า่และต้นหอมเกาหลี รสชาติ
ออกหวานกลมกล่อม รับประทานกับข้าวสวย และเคร่ืองเคียงชนิดต่างๆ  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ย่านศนูย์การค้าแหล่งช้อปป้ิงท่ีช่ือได้ว่าใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ทงเดมุน ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณประตู
เมืองโบราณทางทิศตะวนัออกท่านสามารถซ้ือสินค้าหลากหลายประเภทได้ท่ีนี้อาทิ เส้ือผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-
สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของท่ีระลึก ชุดเคร่ืองครัวถุงน่องถุงเท้าผ้าพันคอโดยท่านจะได้ สัมผัส กับ บรรยากาศ
การช้อปป้ิงสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง  

ที่พกั  Victoria Hotel or Co-op Hotel หรือเทียบเท่า  
 
วันที่ส่ี   พิพิธภัณฑ์พืน้บ้าน - พระราชวังเคยีงบ็อค – Seoul Tower – ชองเกซอน – ชมโชว์  (B/L/D) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหรือภตัตาคาร  น าชม บลูเฮาส์ ท  าเนียบของประธานาธิบดี 

(ระหวา่งรถแล่นผา่นไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งส้ิน) แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบัอนุสาวรีย ์นกฟีนิกซ์ 
สญัลกัษณ์ความเป็นอมตะ และชมทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขารูปหัวมงักร และวงเวียนน ้ าพุ ซ่ึงนับเป็นจุดที่มีฮ
วงจุย้ที่ดีที่สุดของกรุงโซล จากนั้นเขา้ชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน รับทราบประวติัความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยคุ
โบราณผ่านทางห้องแสดงหุ่นจ าลอง จากนั้นชม พระราชวังเคียงบ็อค ซ่ึงเป็นพระราชวงัไมโ้บราณที่เก่าแก่ที่สุด 
สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 หรือในอดีตกวา่ 600 ปีก่อน ภายในพระราชวงัแห่งน้ีมีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลงั แต่ได้
ถูกท าลายไปมากในสมยัที่ญี่ปุ่ นเขา้มาบุกยดึครอง ทั้งยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็นที่ประทบัของ
กษตัริย ์ ปัจจุบนัไดมี้การก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกท าลายขึ้นมาใหม่ในต าแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กบัพลบัพลาก
ลางน ้ าเคยีงเฮวรู ที่ซ่ึงเคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันิบาตต่างๆ ส าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการ เมนูไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพตน้ต ารีบชาววงั เสิร์ฟในหมอ้ดิน 
ท่ามกลางน ้าซุปท่ีก าลงัเดือดพล่าน คดัเลือกไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ผา่นการเล้ียงจนอายไุด ้45 วนั น ามาท าความสะอาด ควกัเคร่ืองใน
ออกจนหมด แลว้น าเคร่ืองยาจีน อาทิ เกาลดั, เก๋าก้ี, พุทราจีน และรากโสม พร้อมดว้ยขา้วเหนียว ใส่ลงไปในตวัไก่ แลว้ผ่านการตุ๋น
จนไดท่ี้ เน้ือไก่ล่อนจนสามารถรับประทานไดอ้ยา่งสะดวก เพ่ิมรสชาติดว้ยเส้นก๋วยเต๋ียวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทป่น 

บ่าย น าท่านตามรอยหนงัไทย สไตลเ์กาหลี เขานมัซนั เป็นที่ตั้ง Seoul Tower พิเศษ!!มอบกุญแจคู่รัก ให้กบัทุกคู่ น าไป
คลอ้ง “ซ่ีงเช่ือกนัว่าถา้ใครขึ้นมาคลอ้งกุญแจที่หอคอยนัมซาน และโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รักคู่นั้นจะไม่มีใครมา
พรากจากกนัไดช้ัว่นิรันดร์” มีเวลาอิสระใหท้่านเดินเล่นหรือชอ้ปป้ิงตุก๊ตา Teddy Bear ที่น่ารัก (ไม่รวมค่าลิฟตแ์ละ
ค่าเขา้Teddy Bear)ไดเ้วลาน าท่านชม โรงงานพลอยสีม่วง หรือ Amethyst แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง 
พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจพลอยน้ีจะงามจบัตา
เม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ จากนั้นน าท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) 
ที่น่ีมีสินคา้ชั้นน าให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา 
เคร่ืองประดบั ฯลฯ  มีเวลาพาท่านเดินชม คลองชองเกชอน ซ่ึงเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายกุว่า 600 ปี ที่ทอด
ผา่นใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบนัไดมี้การพฒันา และบูรณะคลองแห่งน้ีขึ้นมาใหม่ ท าให้กรุงโซลมีคลองที่ยาว
กวา่ 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น ้ าใส จนสามารถมองเห็นตวัปลาหลากพนัธท์ี่ก  าลงัแหวกว่ายไปมา ปัจจุบนัโครงการชองเก
ชองไดก้ลายเป็นสถานที่จดักิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยงัมี
สวนสาธารณะทั้งสองฝ่ังคลอง ที่ในยามค ่าคืนจะเตม็ไปดว้ยแสงสีสวยงามน่าชม  



  
                    

 

 

       

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พิเศษ+++ไดเ้วลาน าทุกท่านชมโชว ์ Drum Cat Show เป็นโชวก์ารตีกลองและเล่นเคร่ืองดนตรีสากลอยา่งมหัศจรรยแ์ละ

สนุกสนาน เป็นการแสดงใหม่ล่าสุด ของบรรดาสาวๆ สวยสุด เซ็กซ่ี หรือ FANTA STICK SHOW สุดยอดการ
แสดงที่ผสมผสานศิลปะการแสดงอนัหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นดนตรีเคร่ืองสาย อาทิ ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม 
กบัศิลปะร่วมสมยั อยา่งบีบอย และแจสแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก 

เขา้ที่พกั Victoria Hotel or Co-op Hotel หรือเทียบเท่า  
วันที่ห้า    โรงเรียนกิมจิ - ศูนย์โสม - เมียงดง - ร้านค้าสนามบิน - กรุงเทพฯ         (B/-/-) 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรือภตัตาคาร   
 จากนั้นน าท่านสู่ Kimji School หรือ สถาบนัสอนท ากิมจิ ชมวิธีการท ากิมจิ ผกัดองที่สามารถเก็บไวไ้ดน้าน และ

เป็นอาหารที่ขึ้ นโต๊ะชาวเกาหลีทุกม้ือ ปัจจุบนักิมจิเป็นที่นิยมแพร่หลาย เพราะประกอบด้วยแบคทีเรียที่เป็น
ประโยชน์ในการยอ่ยอาหารและ  ป้องกนัโรค ใหท้่านไดท้ดลองท ากิมจิดว้ยตวัท่านเอง และสามารถน ากลบัมาเป็น
ของฝาก พิเศษ เก็บภาพความประทบัใจดว้ยการใส่ชุดประจ าชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก) พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 
น าท่านชม ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชม
วงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลบัไปบ ารุง
ร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ที่ท่านรักและนบัถือ จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงยา่น เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หาก
ท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลีเป็นอยา่งไร กา้วล ้ าน าสมัยเพียงใดท่านจะตอ้งมาที่เมียงดงแห่งน้ี พบกับ
สินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่แบบอินเทร์น เคร่ืองส าอางดงัๆ ของเกาหลี พบกบัความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอีก
รูปแบบหน่ึง ซ่ึงเมียงดงแห่งน้ีจะมีวยัรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัที่น่ีกว่าลา้นคนในแต่ละวนั เชิญท่านเลือก
ซ้ือหาสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั หรือจะลองนัง่ด่ืมกาแฟในคอฟฟ่ีชอ้ปสไตลเ์กาหลีที่น่ีไดเ้ช่นกนั... 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะ
ละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองเป็นการส่งทา้ยก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ 
บะหม่ีซินราเมียน อูดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น ้ าจ้ิมหมูยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม ้ในราคา
พเิศษ 

1700      ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ 8B 867 
2100      ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

************************************************** 
ราคาทัวร์รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี   
 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน พกัห้องละ 2 ท่าน  
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ / ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเส้นทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ินท่านละ 20 USD หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ี
สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4)ส าเนา
ทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่าย
ค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

หมายเหตุ 



  
                    

 

 

       

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี 
ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถา้ตอ้งการ 

 เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญั 

 หนังสือเดนิทาง ต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่าน้ัน 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไว้

แลว้ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ในกรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาในการตรวจเขา้-ออกเมอืง ท ัง้ประเทศไทยและเกาหล ีอนัเนือ่งมาจากการ

กระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ 
ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เนือ่งจากการเดนิทางเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัน ัน้ๆ  

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 5,000 บาท  
 สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 กรณี ยกเลกิการเดนิทาง 
 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วันกอ่นเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด 

 แจง้ลว่งหนา้ 30 – 44 วันกอ่นการเดนิทาง หักคา่มดัจ าทา่นละ 3,000 บาท  
 แจง้ลว่งหนา้ 15 – 29 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจ าทัง้หมดทา่นละ 5,000 บาท 

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 14 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100 % ของราคาทัวร ์

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง ,ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 
กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียม ในการมัดจ าตั๋ว
ทา่นละ 5,000 – 10,000 บาทและอืน่ๆ 



  
                    

 

 

       

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่        (2 ทา่น/

หอ้ง) 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 
พกัเดีย่ว (เพ ิม่) 

 

ไมเ่สรมิเตยีง 
 

Fri 01-05 มถินุา 21,900 บาท/ทา่น 20,900 บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Sat 02-06มถินุา 18,900บาท/ทา่น 18,900บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Sun 03-07 มถินุา 17,900บาท/ทา่น 17,900บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Mon 04-08 มถินุา 17,900บาท/ทา่น 17,900 บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Tue 05-09 มถินุา 17,900บาท/ทา่น 17,900บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Wed 06-10 มถินุา 14,900บาท/ทา่น 14,900บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Thu 07-11 มถินุา 14,900บาท/ทา่น 14,900บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Fri 08-12มถินุา 14,900บาท/ทา่น 14,900บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Sat 09-13มถินุา 14,900บาท/ทา่น 14,900บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Sun 10-14 มถินุา 17,900บาท/ทา่น 17,900บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Mon 11-15 มถินุา 17,900บาท/ทา่น 17,900บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Tue 12-16มถินุา 18,900บาท/ทา่น 18,900บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Wed 13-17มถินุา 14,900บาท/ทา่น 14,900บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Thu 14-18มถินุา 14,900บาท/ทา่น 14,900บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Fri 15-19มถินุา 14,900บาท/ทา่น 14,900บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Sat 16-20มถินุา 17,900บาท/ทา่น 17,900บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Sun 17-21 มถินุา 17,900บาท/ทา่น 17,900บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Mon 18-22 มถินุา 17,900บาท/ทา่น 17,900บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Tue 19-23 มถินุา 17,900บาท/ทา่น 17,900บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Wed 20-24มถินุา 18,900บาท/ทา่น 18,900บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Thu 21-25มถินุา 18,900บาท/ทา่น 18,900บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Fri 22-26มถินุา 18,900บาท/ทา่น 18,900บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Sat 23-27มถินุา 17,900บาท/ทา่น 17,900บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Sun 24-28 มถินุา 17,900บาท/ทา่น 17,900บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Mon 25-29 มถินุา 17,900บาท/ทา่น 17,900บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Tue 26-30มถินุา 17,900บาท/ทา่น 17,900 บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Wed 27มยิ.-01กค. 19,900บาท/ทา่น 18,900บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Thu 28มยิ.-02กค. 18,900บาท/ทา่น 18,900บาท/ทา่น 4,900 บาท 
 

Fri 29มยิ.-03กค. 18,900บาท/ทา่น 18,900บาท/ทา่น 4,900 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


