
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โปรแกรมการท่องเท่ียว 
วนัท่ี 1 

01 กมุภาพนัธ์ 19 
พบกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ  - ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูิ 

วนัท่ี 2 
02 กมุภาพนัธ์ 19 

เดนิทางถึงสนามบนิอินชอน – หมูบ้่านเทพนิยาย – ไชนา่ทาวน์ – เกาะวอลมิโด – ไร่องุ่น ซนัมอรู –  
ไร่สตรอเบอร์ร่ี   

วนัท่ี 3 
03 กมุภาพนัธ์ 19 

สวนสนกุโซลแลนด์ – ท ากิมจิ + ใสช่ดุฮนับก – รันนิ่งแมน – SM Duty Free 

วนัท่ี 4 
04 กมุภาพนัธ์ 19 

ศนูย์โสม – น า้มนัสนเข็มแดง – หมูบ้่านนมัซานโกลฮนัอก – ชินเซเกดวิตีฟ้รี  – ศนูย์เคร่ืองส าอาง – 
ตลาดเมียงดง 



 

 

 

 
 

วนัท่ี 5 
05 กมุภาพนัธ์ 19 

ศนูย์สมนุไพรบ ารุงตบั – คลองชองเกชอน – พลอยสีมว่ง – ตลาดฮงอิก 

วนัท่ี 6 
06 กมุภาพนัธ์ 19 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ออกเดนิทางจากสนามบนิอินชอน - กรุงเทพฯ 

วันท่ี 1   พบกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดนิทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 
19.30 น    คณะพร้อมกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้  4 เคาน์เตอร์...  สายการบินไทย  
 เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ทา่นก่อนขึน้เคร่ือง  
22.30 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลีใต้  โดยสายการบินไทย เท่ียวบนิท่ี  TGXXXX 

 (บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาท่ีแนน่อนอีกครัง้ก่อนเดนิทาง  
 หากลกูค้าเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัด้วยเคร่ืองบนิภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจองคะ่) 
วันท่ี 2  เดนิทางถงึสนามบินอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ – เกาะวอลมิโด  – ไร่องุ่น ซันมอรู  

–  ไร่สตรอเบอร์ร่ี   
06.00 น       ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
เช้า หลงัผา่นพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย น าทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ้่านเทพนิยาย  ( DONGWHA 

MAEUNL) ได้ถกูเนรมิตร และตกแตง่ให้หมูบ้่านท่ีแสนธรรมดาให้กลายเป็นหมูบ้่านแหง่เทพนิยาย โดยน า
นิยายท่ีทกุทา่นคุ้นเคยหลายเร่ืองมาวาดภาพตกแตง่รอบๆหมูบ้่านแหง่นี ้เชน่ ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กบัคน
แคระทัง้ 7 อะลาดนิกบัตะเกียงวิเศษ หนนู้อยหมวกแดง ฯลฯ ให้ทา่นได้ถ่ายภาพได้เกือบทกุมมุ หนัไปทาง
ไหนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลกึ   

 
 
 
 
 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ ไชนา่ทาวน์  (CHINA TOWN) เป็นชมุชนของชาวจีนท่ีถือก าเนิดจากการเปิดทา่เรือ

อินชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดีตนบัเป็นพืน้ท่ีส าคญัในการขนสง่และค้าขายสินค้าจากประเทศจีน ส าหรับ
ปัจจบุนันีช้าวจีนท่ียงัคงอาศยัอยูเ่ป็นรุ่นท่ี 2 หรือรุ่นท่ี 3 นบัจากท่ีมีการบกุเบกิ แตก่ลิ่นไอและการด ารงไว้ซึง่
วฒันธรรมของคนรุ่นก่อนยงัคงมีให้เห็น รวมไปถึงการได้มีโอกาสได้ลิม้ลองรสชาตอิาหารจีนท่ีมีให้เลือกสรร
หลายร้านท่ีอินชอนไชนา่ทาวน์แหง่นี ้

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 ตอ่มาน าทา่นชมเกาะวอลมิโด (Wolmido Island) สถานท่ีพกัผอ่นริมทะเล เกาะวอลมิโดตัง้อยูห่า่งจาก
แผน่ดนิใหญ่เมืองอินชอนเพียง 1 กิโลเมตร อดีตเคยจดุยทุธศาสตร์ท่ีทหารอเมริกนั และกองก าลงั
สหประชาชาตใิช้ยกพลขึน้บกเพ่ือชว่ยเกาหลีใต้ ตอบโต้การรุกรานของเกาหลีเหนือ ในสงครามเกาหลีเม่ือปี 
1950 ปัจจบุนัเมืองอินชอนได้สร้างถนนเช่ือมตอ่เกาะนีก้บัแผน่ดนิใหญ่ วิวทิวทศัน์ของเกาะวอลมิโด มีความ
สวยงามถึงขัน้ท าให้เมืองอินชอนพฒันาเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว และแหลง่พกัผอ่นหยอ่นใจหลกัของเมือง โดยมี
การก่อสร้างร้านค้า และทางเดนิขนาดใหญ่เรียบชายฝ่ัง นอกจากนีย้งัมีการจดักิจกรรมตา่งๆ เพ่ือสร้างความ
ประทบัใจให้กบัผู้มาเยือน ท าให้เกาะแหง่นีน้อกจากจะเป็นท่ีช่ืนชอบของเหลา่วยัรุ่นแล้ว ยงัเปิดกว้างส าหรับ
ผู้คนทกุเพศทกุวยัด้วยเชน่กนั    

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (1) เมน ูชาบชูาบเูห็ด  
 จากนัน้ เดนิทางไปยงั ไร่องุ่น ซนัมอรู ( Sanmeoru Farm)  ตัง้อยู่

บริเวณเชิงเขา Gamaksan ท่ีความสงู 675 เมตรจากระดบัน า้ทะเล 
เป็นไร่องุ่นของเกาหลีท่ีปลกูองุ่นป่าแล้วน าเอามาแปลรูปเป็น
เคร่ืองดื่ม โดยเฉพาะไวน์องุ่นท่ีมีช่ือเสียงมาแหง่หนึง่ของเกาหลี 
เพราะมีสภาพแวดล้อม และสภาพอากาศท่ีดี เหมาะกบัการเตบิโต
ขององุ่น นกัทอ่งเท่ียวสามารถเข้าชม กระบวนการผลิต ได้หลายๆ
สว่น ตัง้แตข่ัน้ตอนการหมกั และเดด็องุ่น โรงบม่ และสถานท่ีเก็บไวน์ในถงัไม้ รวมทัง้จะได้ชิมไวน์และผลผลิต
ตา่งๆด้วย  นอกจากนีท่ี้ไร่องุ่น ซนัมอรู ยงัมีการสอนการประกอบอาหารและขนมประเภทตา่งๆท่ีมี
สว่นประกอบจากองุ่นด้วย เชน่ เค้ก แยม พดุดิง้ จนถึงของใช้เชน่ สบู่
ด้วย  น าทา่นสู ่ ไร่สตรอเบอร่ี  เชิญทา่นลิม้รสผลสดในบรรยากาศไร่
สตรอเบอร์ร่ีจริงๆ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร่ีของเกาหลีวา่ มี
วิธีการปลกูอยา่งไรจงึได้ผลสตรอเบอร่ีท่ีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และ
หวานหอมชวนรับประทาน 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า (2)  เมนบูลุโกกิ (หมผูดัซอส) 
   จากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกัเมืองซูวอน JM HOTEL หรือเทียบเทา่ระดับ 3 ดาว 
วันท่ี 3 สวนสนุกโซลแลนด์ – ท ากิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – รันน่ิงแมน – SM Duty Free 
เช้า รับประทานอาหารเช้า (3)  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าทา่นสู่สวนสนกุโซลแลนด์ (Seoulland) เป็นสวนสนกุแหง่แรกของเกาหลีท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม
ล้อมรอบด้วยภเูขา Cheonggyesan จดัรูปแบบเป็น ‘World Square’ ท่ี
สามารถช่ืนชมไปกบัสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหลี และทัว่ทกุ
มมุโลก มีเคร่ืองเลน่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 40 rollercoasters, 
Black Hole 2000, Galaxy Train, Rapid Current Ride, Magic 
Carpet, Movie Theater, Story Land และอ่ืนๆ นอกจากนี ้ยงัมีการจดั
แสดงงานเทศกาลท่ีมีความหลากหลายและเปล่ียนแปลงไปตาม



 

 

 

 
 

ฤดกูาลท่ีไมซ่ า้กนัในชว่งเย็น พิเศษ !!กิจกรรมในฤดหูนาวท่ีต้องห้ามพลาด กระดานเล่ือนหิมะ Snow Sled  
**ขอสงวนสทิธ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรม ในกรณีที่ลานหิมะปิดให้บริการ **   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  (4) เมนบูแูดจิเก (หม้อไฟรวมมิตรสไตล์เกาหลี) 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กิมจิแลนด ์กิมจิเกิดขึน้ในสมยัราชวงศ์โชซอน โดยชาวบ้านเก็บผกัสดมาหมกัไว้ในไห
และสามารถเก็บไว้กินได้ทกุฤดกูาลของชาวเกาหลี ซึง่สามารถท าเป็นอาหารแทบทกุชนิด เชน่ ข้าวต้ม ข้าว
สวย ซุป ข้าวผดั สต ูบะหม่ีจนถึงพิซซา่ และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลี  นิยมท ากิมจิกินเองท่ีบ้านต าหรับกิมจิแตล่ะ
บ้านจงึไมเ่หมือนกนัและตกทอดเป็นมรดกปลายจวกัของสตรีเกาหลี
อีกด้วยพร้อม เก็บภาพความประทับ ใจกับการสวมชุดประจ า
ชาตฮิันบก  
พิเศษสดุ!!! พาทา่นพบกบั RunningManThemePark แหลง่เท่ียว
แหง่ใหมใ่นยา่นอินซาดงท่ีมาพร้อมกบัธีมรันนิ่งแมน รายการวาไรตี ้
ยอดฮิตของเกาหลีท่ีมีแฟนคลบัจากทัว่โลก Running Man EP1 ‘Find 
The Treasure’ จะมีภารกิจตา่งๆ กวา่ 10 ภารกิจ ให้ได้ตามลา่สะสมคะแนน R-Pointซึง่หากผู้ เลน่สะสม
คะแนนได้มากกวา่80 คะแนนจะได้รับใบประกาศนียบตัรท่ีระบวุา่คณุคือสมาชิกคนใหมข่อง Running Man 
คนท่ี 8 

 
 
 
 
 

แล้วพาทา่นช็อปปิง้สินค้าปลอดภาษีท่ี ดวิตีฟ้รี  โดยท่ีน่ีมีสินค้าชัน้น าให้ทา่นเลือกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนิด 
อาทิ น า้หอม เสือ้ผ้า   เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (5) เมนบูฟุเฟ่ต์หมยูา่งเกาหลี 
 และน าทา่นเข้า สูท่ี่พกัโรงแรม HAEDAMCHAE หรือเทียบเทา่ระดับ 3 ดาว 

วันท่ี4 ศูนย์โสม – น า้มันสนเข็มแดง – หมู่บ้านนัมซานโกลฮันอก  – ชินเซเกดวิตีฟ้รี  – ศูนย์เคร่ืองส าอาง  
– ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พาทา่นเข้าชมศนูย์โสม  ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปีซึง่ถือวา่ เป็นโสมท่ีมีคณุภาพดี

ท่ีสดุ ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ทา่นได้เลือกซือ้โสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุและราคาถกูกวา่ไทยถึง 2 เทา่ 
กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาตผิู้ใหญ่ท่ีทา่นรักและนบัถือ  น าทา่นเข้าชม  น า้มนัสนเข็มแดง ( Red Pine) 
ปัจจบุนันิยมมารับประทานเพ่ือล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมนัในเส้นเลือดทัว่ทัง้ร่างกาย ป้องกนัไขมนัอดุตนัใน
เส้นเลือด , โรคหวัใจ , โรคภมูิแพ้ เป็นต้น  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  (7) เมนซูมักเยทงั (ไก่ตุน๋โสม) 



 

 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นไปยงั หมูบ้่านนมัซานโกลฮนัอก ( Namsangol 
Hanok Village)  ตัง้อยูบ่นเนือ้ท่ีกว้างถึง 7 ,934 ตารางเมตร 
โดยประกอบไปด้วย 3 สว่น ได้แก่ สวนแบบเกาหลี ศนูย์กระสวย
เวลา และตวัหมูบ้่าน ส าหรับลกัษณะของตวับ้านจะเป็น
ลกัษณะเฉพาะของเกาหลีในสมยัราชวงศ์โชซอน หรือท่ี
เรียกวา่ฮนัอก เม่ือคณุเดนิเข้าสูป่ระตดู้านหน้า 
จะพบกบัอาคารชนูกูกั( Chunugak) ตัง้อยูท่างด้านซ้ายมือของสระน า้ โดยริมน า้เป็นพืน้ท่ีท่ีสวยงามมาก
ประกอบด้วยบ้านแบบดัง้เดมิ 5 หลงั ภายในบ้านมีเฟอร์นิเจอร์ตกแตง่ท่ีแสดงให้เห็นถึงชีวิตประจ าวนัของคน
ในอดีต นอกจากนีย้งัสามารถเลือกซือ้ของท่ีระลกึ ขนมกินเลน่ 
และชาแบบดัง้เดมิได้อีกด้วย  ตอ่มาน าทา่นไปยงั  ห้างชินเซเกะ 
ดวิตีฟ้รี (Shinsegae Duty Free)  เป็นห้างท่ีมีขนาดใหญ่มาก 
อยูใ่จกลางกรุงโซล โดยมีโซนเคร่ืองส าอางค์แบบ Duty Free ท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในเกาหลี มีทัง้หมด 15 ชัน้ (โซน Duty Free จะอยูท่ี่
เฉพาะชัน้ 8-12 เทา่นัน้) เน้นสินค้าแฟชัน่ งานดีไซน์ ท่ี
ผสมผสานกนัระหวา่งความเก่ากบัความใหม ่ไปจนถึงแบรนด์หรูระดบัโลกอยา่งครบครัน นอกจากห้างชินเซ
เกะ สาขาเมียงดง นีจ้ะใหญ่เป็นอนัดบัต้นๆของกรุงโซลแล้ว ยงัเป็นสถานท่ีจดัแสดงผลงานออกแบบและงาน
ศลิปะจากนกัออกแบบและศลิปินระดบัประเทศไปจนถึงระดบันานาชาตด้ิวย รวมทัง้ท่ีห้างนีย้งัเป็นจดุถ่าย 
รายการ, ละคร และซีร่ีย์ยอดฮิตมาแล้วหลายเร่ืองด้วยกนั เชน่ The legend of Blue Sea และ Goblin 
ตอ่มาอิสระให้ทา่นได้เลือกซือ้เคร่ืองส าอางค์แบรนด์ดงัของเกาหลี ณ ศนูย์เคร่ืองส าอาง  มีให้เลือกมากมาย
หลายย่ีห้อ อาทิเชน่ ครีมน า้แตกท่ีโดง่ดงั ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจคูสิ ฯลฯ 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (8) เมนอูาหารจีน สไตล์ไทย 
จากนัน้เดนิยอ่ยตอ่กนัท่ี ตลาดเมียงดง แหลง่ช็อปปิง้ขึน้ช่ือและ
สถานท่ีรวมแฟชัน่ชัน้น าของกรุงโซลหรือท่ีคนไทยรู้จกักบัในช่ือ
สยามแสควร์เกาหลีทา่นจะพบกบัสินค้าวยัรุ่นมากมาย
หลากหลายย่ีห้อไมว่า่จะเป็นเคร่ืองส าอางย่ีห้อดงัๆอยา่ง 3 CE, 
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA 
ฯลฯ เสือ้ผ้าแฟชัน่มีสไตล์ , รองเท้าส้นสงูนา่รักๆ , รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ , นอกจากนีย้งัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่
นา่รักๆซึง่ท่ีน่ีจะมีวยัรุ่น หนุม่สาวเกาหลีไปรวมตวักนัมากมายในแตล่ะวนั  

 และน าทา่นเข้า สูท่ี่พกัโรงแรม  HAEDAMCHAE หรือเทียบเทา่ระดับ 3 ดาว 
วันท่ี5 ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ – คลองชองเกชอน – พลอยสีม่วง – ตลาดฮงอิก  
เช้า รับประทานอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

 

 
 

 แล้วน าทา่นสู่  ศนูย์สมนุไพรโบกานยอง  ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาท่ีปราศจากมลภาวะและ
ระดบัสงูเหนือน า้ทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหมน่ิยมน ามารับประทานเพ่ือชว่ยดแูลตบัให้สะอาด
แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไมถ่กูท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บหุร่ี สารตกค้างจากอาหารและยา  

 จากนัน้น าทา่นชม คลองชองเกชอน  เป็นคลองท่ีเก่าแก่มากของ
ประเทศเกาหลี ไหลผา่นใจกลางกรุงโซล มีอายกุวา่ 600 ปี ถกูขดุ
ขึน้มาโดยใช้ก าลงัคนนบัแสนตัง้แตส่มยักษัตริย์ยองโจ แหง่
ราชวงศ์โชชอน จากเดมิมีการถมคลองสร้างเป็นถนนและทางดว่น 
มีการสร้างตกึสงู อาคารธุรกิจ ซึง่ท าให้บริเวณคลองชองเกชอนตม็
ไปด้วยชมุชนแออดั จนกระทัง่ปีค.ศ. 2003 มีการทบุทางดว่น และ
รือ้ถนนโดยรอบมากมาย ฟืน้ฟธูรรมชาตสิองฝ่ังคลอง และท าทาง
เดนิเลียบคลองซึง่นกัทอ่งเท่ียวสามารถเดนิชมคลองได้อยา่งไมเ่บื่อ ปรับปรุงน า้เนา่เสีย ให้เป็นน า้ใสสะอาด ท า
ให้นกัทอ่งเท่ียวจากทัว่โลกหลัง่ไหลกนัมาเท่ียวชมความงาม 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั  (10) เมนบูีบมิบบั (ข้าวย าเกาหลี) 
 แล้วน าทา่นชม โรงงานพลอยสีมว่ง(Amethyst) คนเกาหลีเช่ือวา่เป็น พลอยแหง่สขุภาพและน าโชค โดยมีตัง้แต่

สีมว่งออ่นเย็นตาจนถึงสีมว่งไวน์ มีความงดงาม ทัง้ แหวน จี ้ตา่งห ูและสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ให้ทา่นเลือก
มากมาย   จากนัน้พาทา่น ช็อปปิง้ตอ่ท่ี ตลาดฮงอิก แหลง่ช้อปปิง้ท่ีอยูล้่อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลยัช่ือดงัใน
เกาหลี สินค้าในยา่นนีส้ว่นใหญ่เป็นสินค้าวยัรุ่นท่ีทนัสมยัและราคาไมแ่พงเชน่เสือ้ผ้าท่ีออกแบบโดยดีไซด์เนอร์
เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้านแบรนด์เนมอยูท่ัว่ไปเชน่ EVISU, ZARA ทกุวนั
เสาร์ลานหน้าประตขูองมหาวิทยาลยัฮงอิค จะมีผลงานศลิปะในรูปแบบตา่งๆ เชน่ เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา เสือ้ผ้า 
และของแฮนด์เมด ท่ีนา่รักและใช้ความคดิสร้างสรรค์ ของบางอยา่งท ามาชิน้เดียวเพ่ือให้ได้เลือกซือ้ บางท่ีอาจ
เป็นสินค้าท่ีมีชิน้เดียวในโลก 

 
 
 
 
 
 
เย็น    รับประทานอาหารเย็น (11) เมนจูิมดกั (ไก่พะโล้เกาหลี) 
 และน าทา่นเข้า สูท่ี่พกัโรงแรม  HAEDAMCHAE หรือเทียบเทา่ระดับ 3 ดาว 
วันท่ี6 ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ออกเดนิทางจากสนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ 
 เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเวลาประมาณ 6.00 น. 
เช้า รับประทานอาหารเช้า (12) SETBOX 



 

 

 

 
 

 จากนัน้พาทา่นละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบนิ หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึง่ทา่นสามารถเลือกซือ้สินค้า พืน้เมือง
เป็นการสง่ท้ายก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีชินราเมียน อดู้ง กิมจิ ลกูอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น า้จิม้หมยูา่ง
เกาหลี   

 
 
 จากนัน้เดนิทางไปยงัสนามบนิอินชอน เพ่ือเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
10.00 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เท่ียวบนิท่ี TG XXXX 
13.50 น.     ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 
 
 
 

 
FLIGHT DETAILS 

 
 THAI AIRWAY 

TGXXXX 01 FEB 18 BKK - ICN 22.30 – 06.00+1 

TGXXXX 06 FEB 18 ICN - BKK 10.00 – 13.50 

 
อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั  

2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 

12 ปี  
INFANT พกัเดีย่ว 

01 – 06 กมุภาพนัธ์  2019 19,900 - 7,000 - 5,900 - 

อพัเกรด Business Class  (ไป-กลบั) 6,000 - 

**หมายเหตุ  หากต้องการรีเควสทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน  กรุณาแจ้ง ณ ตอนทีท่ าการจอง 

บัตร  ROP (Royal Orchid Plus) ทุกชนิด ไม่สามารถใช้สิทธ์ิ + นน เพิม่ได้ เเละสะสมไมล์ไม่ได้ทุกกรณี 
อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั(ตัว๋กรุ๊ป) ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ 
 น า้ดืม่ท่านละ 1 ขวด / คน / วนั 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึน้อยู่กบัการผนัแปรของภาษีน า้มนั ณ วนันั้นๆ) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 



 

 

 

 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวซ่ีาเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาพิเศษสาํหรับบุคคลต่างดา้ว หรือยืน่วซ่ีาเร่งด่วน ซ่ึงบริษทัฯ จะเรียกเก็บเพ่ิมเป็นกรณีตามจริง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น ค่าโทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขค่าซกัรีดค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ 
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินกาํหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 30 กก.) 
 ค่าทปิมคัคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 55,000 วอน/คน/ทปิ หรือ 1,600 บาท / ทปิ / ท่าน 
 ค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน, เหตุสุดวสิยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีทีต้่องการขอใบเสร็จมภีาษี) 
หมายเหตุ  
 รายการ และราคาสาํหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 25 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่กบั 

สายการบิน และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตาม

สถานการณ์ดงักล่าว 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สาํหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่านระหวา่งการ

เดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงนิไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีทีผู้่เดนิทางมไิด้รับอนุญาตให้เดนิทางเข้า 

หรือออกนอกประเทศ อนัเนื่องมาจากการพจิารณาของเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมอืง หรือ มส่ิีงผดิกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คนืเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอนัเนื่องมาจากความผดิพลาด ความล่าช้า การเปลีย่นแปลง
บริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เหตุการณ์ทางการเมอืง การจลาจล ภัยธรรมชาต ิอนันอกเหนือจากความ
ควบคุม 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คนืเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีทีผู้่เดนิทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมคัรใจ
ของผู้เดนิทางเอง และ/หรือไม่เดนิทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตวัในวนัเดนิทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลา การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวสิยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย หรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัร
มาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะ
คดิค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 
(ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

 เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
 หนังสือเดนิทางจะต้องมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง 
 *.*.*. น า้หนักกระเป๋าคนละ 30 กโิลกรัม*.*.*. 



 

 

 

 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1. การจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และชาํระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั 

หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวชาํระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   
(การไม่ชาํระเงินค่ามดัจาํ หรือชาํระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือ
ยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้* 
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 


