
 

 

  

  
 
 
 



 

 

พเิศษ!! สนุกสุดมนัส์ไปกบัเคร่ืองเล่นได้ทีส่วนสนุกเอเวอร์แลนด์ 

บินหรูสุดสบายพร้อมได้รับการบริการสุดประทบัใจไปกบัสายการบินไทย 
ชมถํา้ควงัเมยีงอดตีเหมืองแร่ทีถู่กปรับโฉมใหม่ให้เป็นพพิธิภณัฑ์ทีม่คีวามสวยงาม  

ช้อปป้ิงจุใจในย่านฮิตของชาวเกาหลไีด้ทีย่่านฮงแด 

 
  

 
 วนัที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ   ✈  

2 
สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – ถํา้ควังเมียง – สวน
ศิลปะอานยาง 

x   
Central Plaza Hotel 

หรือเทียบเท่า 

3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เต็มวัน!!  อิสระ  
Galaxy Hotel  
หรือเทียบเท่า 

4 
ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรฮอคเกนามู – คอสเมติกเซน
เตอร์ – พระราชวังเคียงบกกุง+สวมชุดฮันบก – เอ็นโซลทาวเวอร์(ไม่รวม
ค่าลิฟท์และค่ากุญแจคู่รัก) – ฮงแดช้อปป้ิงสตรีท 

   
Galaxy Hotel  
หรือเทียบเท่า 

5 
ศูนย์นํ้ามันสนเข็มแดง – โรงงานพลอยอเมทิสหรือพลอยสีม่วง – กิมโป
เอาท์เล็ท – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน – สนามบิน
สุวรรณภูมิ 

  ✈ x 



 

 
20.10 น. คณะพร้อมกนัที่ “สนามบินสุวรรณภูมิ” อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู  3 เคาน์เตอร์  D สายการบินไทย โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทั และ

หัวหน้าทวัร์ คอยอาํนวยความสะดวกตรวจเชค็สัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทุกท่าน  

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาที และอย่า
ลืมนําหนังสือเดินทางเล่มจริงมา ณ วันออกเดินทางด้วย (หากผู้เดินทางมีเล่มพาสปอร์ตมากกว่า 1 เล่ม ให้นําติดตัวมาด้วย) 

23.10 น. เหินฟ้าสู่ “สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้” เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG658 พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง 

 
06.35 น. เดินทางถึง “สนามบิน นานาชาติอินชอน  ประเทศ เกาหลีใต้ ” (เวลาที่ เกาหลี เร็วกว่าเมืองไทย  2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา ) หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ ขอตอ้นรับสู่ประเทศเกาหลีใต้  พบไกด์
ทอ้งถิ่นและนั่งรถโคช้ปรับอากาศ จากนั้นนาํท่านไปยงัสถานที่แรกของการเดินทางคร้ังน้ีคือที่ “ถํา้ควังเมียง (Gwangmyeong Cave)” หรือ ถ ํ้า 
ควางมยอง อดีตเหมืองแร่ที่ถูกปรับโฉมใหม่ในปี 2011 ปัจจุบนั รัฐบาลไดท้าํการรีโนเวทถํ้าแห่งน้ีใหม่ทั้งหมด โดยปรับเปลี่ยนให้ เป็นมิวเซียม
และอาร์ตแกลเลอร่ี ตลอดทางเดินภายในถํ้า ที่ยาวประมาณ 7.8 กิโลเมตร ประดบัประดาไปดว้ยแสงไฟ LED หลากหลายสี  บา้งมีการเพน้ทสี์
กราฟฟิต้ีบนผนังถ ํ้าเป็นลวดลายที่วยัรุ่นชอบ และแบ่งห้องจดัแสดงออกเป็นหลายๆ  ห้อง เช่น ห้องแสงสวา่งและความมืด , ห้องสวนสวย
ธรรมชาติ , ห้องพิพิธภณัฑสั์ตวน์ํ้ า , ห้องถนนสีทอง หรือเส้นทางแห่งความมัง่คัง่และสุขภาพดี , ห้องนํ้ าตกสีทองที่มีความสูง 3.6 เมตร , ห้อง
พระราชวงัทองคาํ, ห้องจดัแสดงโครงสร้างของถํ้าควงัเมียง 

                                    
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1) 
บ่าย นาํท่านเดินทางไปยงั “สวนศิลปะอานยาง (Anyang Art Park)” สวนศิลปะสุดฮิปใกลก้รุงโซล มีหลากหลายโซน  เช่น โซน Grass on Vacation 

เป็นสะพานสีขาวเพื่อขา้มไปยงัจุดอื่นๆ โซน Paper Snake เป็นส่ิงก่อสร้างที่มีความอาร์ตมาก รูปทรงคลา้ยงูตามช่ือคอนเซ็ป โซน Linear 
Building on The Tree เป็นอุโมงคท์ี่มีรูปทรงคดเคี้ยวและยาวมาก เดินทะลุออกไปจะพบกบัลานกวา้งๆ โซน Grass on Vacation เป็นสะพานสี
ขาวเพื่อขา้มไปยงัจุดอื่นๆ นอกจากน้ี ยงัมีงานศิลปะอีกหลายจุดที่น่าสนใจ และสถาปัตยกรรมอื่นที่ซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆ ในสวนเยอะมาก หากใคร
ที่ไม่ไดอ้ินกบังานศิลปะ แค่มาถ่ายรูปก็ถือคุม้สุดคุม้ 

                                   
เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือที2่) 
ที่พัก  นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Central Plaza Suwon ระดับ3ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 

วันที2่      สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – ถํา้ควังเมียง – สวนศิลปะอานยาง 

วันที่1    สนามบินสุวรรณภูมิ 

https://travel.mthai.com/world-travel/181161.html
https://travel.mthai.com/world-travel/181161.html
https://travel.mthai.com/news/108235.html
https://travel.mthai.com/blog/183949.html


 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่3) 

จากนั้นนาํท่านไปสนุกที่  “สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  (Everland)”พิเศษ !! ให้ท่านได้สนุกสนานไปกับเคร่ืองเล่นตลอดทั้งวัน !! เป็นสวนสนุก
กลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านไดอ้ิสระเที่ยวชมท่องไปกบัโลกของสัตว์ ป่า
ซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ชมความน่ารักของหมีที่สามารถส่ือสารกบัคนไดเ้ป็นอย่างดี หรือเขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึง
จะปลูกดอกไมเ้ปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยงัสามารถสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวน
ดอกไมซ่ึ้งกาํลงับานสะพร่ังอวดสีสันเตม็สวน ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จดัตามตารางประจาํวนั   และสามารถ เล่นไดทุ้กเคร่ืองเล่นไม่
จาํกดัรอบ เลือกชมและเลือกซ้ือชอ้ปป้ิงในร้านคา้ของที่ระลึกต่างๆ อย่างมากมาย 

                                    
เที่ยง  เพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาสนุกสนานเพลิดเพลินของท่าน ให้ท่านได้รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือที4่) 
ที่พัก  นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Galaxy Hotel ระดับ3ดาว หรือเทียบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่5) 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (Ginseng Center)” ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวา่เป็นโสมที่
มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวติของโสมพร้อมให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวา่ไทยถึง 2 เท่า เพื่อนาํไปบาํรุงร่างกาย หรือ
ฝากญาติผูใ้หญ่ที่ท่านรักและนับถือ  
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “ศูนย์สมุนไพรฮอคเกนามู (Hokenamu)” ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือ
ระดบันํ้ าทะเล 50-800 เมตร ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมสมุนไพรฮอคเกนามูของเกาหลี ที่นาํมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม
นาํมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัให้สะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ ไม่ถูกทาํลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร 
สรรพคุณรักษาโรค และบาํรุงร่างกายของเกาหลี ที่นาํมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่าง  ๆ
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “คอสเมติกเซนเตอร์  (Cosmetic Center)” สวรรคข์องนักชอปชาวไทย เพื่อเลือกซ้ือกลบัไปเป็นของฝาก มีให้เลือก
มากมายหลากหลายแบนด ์ไม่วา่จะเป็นสกินแคร์บาํรุงผวิแบรนด ์ Dewins และ JSM ที่เป็นสินคา้หลกัของทางร้าน ไม่วา่จะเป็นครีมหอยทาก 
ครีมนํ้ าแตก ครีมขดัขี้ไคล สแตมเซลล ์โบทอ็กซ์ เป็นตน้ และยงัมีสินคา้อื่นๆ อาทิเช่น ครีมวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รีม ยา
สระผม ฯลฯ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่6) 

วันที4่    ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรฮอคเกนามู – คอสเมติกเซนเตอร์ – พระราชวังเคียงบกกุง+สวมชุดฮันบก – เอ็นโซลทาวเวอร์ – ฮง   
                                      แดช้อปป้ิงสตรีท – โซล 

วันที3่    สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เต็มวัน!! 



 

บ่าย จากนั้นนาํท่านไปชม “พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace)” หรือเรียกอีกแบบหน่ึงวา่ “พระราชวงัคยองบกกุง” เป็นทั้งสั ญลกัษณ์
และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวงัที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ ที่สุดใน กรุงโซล  สร้างขึ้น ในปี 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ 
ราชวงศโ์ชซอน คาํวา่ “เคียงบกกุง” หมายถึง พระราชวงัแห่งพรที่มีแสงสวา่ง ภายในบริเวณของพระราชวงัแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ
ดงัน้ีคือ  “พระที่นั่งคึนจองวอง  (Geunjeongjeon)” และ “ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong)” ซ่ึงตั้งอยู่ภายในบริเวณสระนํ้ า มีทศันียภาพที่
สวยงามมาก และรอบๆ บริเวณตรงประตูจอนชุลมุนจะสามารถเดินผา่นไปถึงถนนซมัจองดองกิล ยงัมีร้านขายชุดฮนับกอนัเก่าแก่ให้ไดเ้ลือกชม 
รวมไปถึงหอศิลป์ต่างๆ  และทาํเนียบชองวาแด เม่ือเดินไปรอบๆ  จะพบส่วนหย่อมที่ให้ความรู้สึกร่มร่ืน  นอกจากน้ีภายในพระราชวงัยงัมี
พิพิธภณัฑพ์ระราชวงัแห่งชาติ (National Palace Museum of Korea) ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องประตูฮึงรแยมุน (Heungnyemun Gate) กบัพิพิธภณัฑ์
พื้นบา้นแห่งชาติ (National Folk Museum) ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกในพื้นที่พระราชวงัเคียงบกกุง (Hyangwonjeong) อีกดว้ย เดิมทีนั้นภายใน
พระราชวงัมีอาคารและตาํหนักต่างๆมากกวา่ 200 หลงั แต่เม่ือมีการรุกรานของญ่ีปุ่ น อาคารส่วนใหญ่ก็ไดถู้กทาํลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลงั
เท่านั้น *พิเศษ!! ให้ท่านได้สวมชุดฮันบก ชุดประจําเกาหลีพร้อมถ่ายรูปเพ่ือเก็บภาพความปะทับใจ*  

                                              
นาํท่านสู่ “เอ็นโซลทาวเวอร์ (N Seoul Tower)” เป็นหน่ึงในแหล่งท่องเที่ยวสาํคญัของเมืองโซลเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1980 ตั้งอยู่บนยอด
เขานัมซงั สูง 236 เมตร ให้ววิเมืองโซลและบริเวณรอบๆ  แบบพาโนราม่า นับวา่เป็นหน่ึงในทาวเวอร์ที่ให้ววิสวยที่สุ ดในเอเชียโซลทาวเวอร์ 
ไดรั้บการ ตกแต่ง ใหม่ปี 2005 จึงไดช่ื้อใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ที่เพิ่มขึ้นมานั้นย่อมาจาก New Look หรือ รูปแบบใหม่ โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนและพฒันาการต่างๆ ทั้งการให้แสงไฟที่หลากหลายและสวยงามขึ้น รวมถึงภายในที่ตกแต่งใหม่ โดยมีร้านอาหารบนหอคอยที่จะ
หมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที ช่ือวา่ N Grill และห้องนํ้ าตกแต่งสไตลอ์วกาศจุดไฮไลทท์ี่พลาดไม่ไดเ้ลยเม่ือมาเที่ยว Seoul Tower นั่นก็คือ สถานที่
คลอ้งกุญแจช่ือดงั  Love Key Ceremony ที่มีความเช่ือวา่คู่รักที่มาคลอ้งกุญแจที่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล โดยที่จะเขียนขอ้ความหรือช่ือ
ของคู่รักไวบ้นแม่กุญแจ แลว้นาํไปคลอ้งไวก้บัราวเหลก็บริเวณฐานของ N Seoul Towerยงัเป็นสถานที่ถ่ายทาํถ่ายรายการต่างๆ ไม่วา่จะเป็น
รายการ We Got Married ,Running Man และละครเร่ือง You Who Came From The Star พระนางก็มาคลอ้งกุญแจคู่รักกนัที่น่ีอิสระให้ทุกท่าน
ไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรือคลอ้งกุญแจคู่รัก 

             

https://www.chilloutkorea.com/category/area/seoul/


 

**หมายเหตุ: ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์และค่ากุญแจคล้องคู่รัก** 
 นาํท่านไปช้ อปป้ิงที่ “ฮงแดชอปป้ิงสตรีท (Hongdae Shopping Street)” ตั้งอยู่หน้ามหาวทิยาลยัฮงอิก (Hongik University) ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยั

ที่มีความโดดเด่นในเร่ืองการเรียนการสอนเก่ียวกบัศิลปะ นั่นจึงทาํให้บรรยากาศโดยรอบของมหาวทิยาลยัแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยสีสัน ไม่วา่จะเ ป็น
ห้างร้านคา้แบรนดด์งัมากมาย ร้านอาหารสุดอร่อย ร้านกาแฟหลากหลายสไตล ์รวมทั้งผบั บาร์ โดยเฉพาะยามคํ่าคืนในย่านน้ีจะคึกคกัมาก เพราะ
จะมีทั้งนักศึกษาและนักท่องเที่ยวมาเดินเล่น ชอ้ปป้ิง สังสรรคก์นั ของบรรดาหนุ่มๆ สาวๆ วยัรุ่นเกาหลี มีร้านคา้สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไม่วา่
จะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ แถมดว้ยถนนคนเดิน ให้ท่านไดล้ะลายทรัพย ์ร้านของฝากน่ารัก เคสโทรศพัทม์ากมาย เป็นตน้ 

            
เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือที7่) 
ที่พัก  นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Galaxy Hotel ระดับ3ดาว หรือเทียบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่8) 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “ศูนย์นํ้ามันสนเข็มแดง (Red Pine)” เป็นการสกดัจากใบสนเขม็แดงบริสุทธ์ิ 100% ซ่ึงสรรพคุณของนํ้ ามนัสนเขม็แดง
นั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนัที่อุดตนัในเส้นเลือด ลดระดบันํ้ าตาลในเลือด ช่วยขบัสารพิษออกจาก
ร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยลา้งสารพิษ หรือดีทอ็กซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวยีนของเลือดไดส้ะดวกขึ้น 
ช่วยเพิ่มภูมิตา้นทานให้กบัร่างกาย บาํรุงผวิพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอตัราเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็ง 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “โรงงานพลอยอเมทิสหรือพลอยสีม่วง (Amethyst Factory)” หินที่มีพลงัในการบาํบดัทั้งดา้นร่างกายและจิตใจของผู ้
สวมใส่ ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งความเช่ือที่วา่จะนาํสุขภาพและโชคมาปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได้ อเมทิสมี สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสี
ม่วงเขม้ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาทาํเป็นแหวน จ้ี ต่างหูและสร้อย และนิยมใชใ้นการแกไ้ขฮวงจุย้ที่ไม่ดีภายในบา้นดว้ย 

                             
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่9) 
บ่าย จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิง “กิมโปเอาท์เล็ท (Gimpo Outlet)” ซ่ึงเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมร้านคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมายให้ทุก

ท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงกนัอย่างจุใจมี  หลากหลาย Brand ดงัมากมายหลายยี่ห้อ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada เป็นตน้ 

วันที5่    ศูนย์นํ้ามันสนเข็มแดง – โรงงานพลอยอเมทิสหรือพลอยสีม่วง – กิมโปเอาท์เล็ท – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน –  
    สนามบินสุวรรณภูมิ 



 

           
จากนั้นนาํท่านไป ชอ้ปป้ิงซ้ือของฝากก่อนกลบัไดท้ี่   “ซุปเปอร์มาร์เก็ต  (Super Market)” ละลายเงินวอน พิเศษ!! ซ้ือ 5 แถม 1!! ซ่ึงมี
ผลิตภณัฑม์ากมายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ อาทิเช่น สาหร่าย ขนมต่างๆ ชอ็กโกแลต็หิน ซีเรียลชอ็กโก ้ผลิตภณัฑข์องใบ และรากฝอยของโสมใน
รูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองสาํอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี ) นม
กลว้ย เป็นตน้  

        
ถึงเวลาอนัสมควรแก่การเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตอิินชอน ประเทศเกาหลีใต ้

18.25 น.  เดินทางถึง “สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้” จดัเตรียมสัมภาระให้เพียบพร้อม พร้อมกบัโหลดกระเป๋าและเชค็อินก่อนขึ้นเคร่ือง 
21.25 น.  เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสาย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG655 พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
01.20+1 น. ถึง “สนามบินสุวรรณภูมิ” โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
****************************************************** 

**หมายเหตุ** 
---------- กําหนดการเดินทางดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้อยู่กับตามสถานการณ์ในท้องถิ่น ที่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ---------- 

---------- พาสปอร์ตของผู้เดินทางจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและถ้าหากมีพาสปอร์ตมากกว่า1เล่ม ควรนําติดตัวไปด้วย ---------- 

**กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท* 

 

 

กําหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน 
ราคาท่านละ 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยวชําระเพิ่ม / ท่าน 

12 – 16 กรกฏาคม 2562 22,900.- 21,900.- 6,000 

25 – 29 กรกฏาคม 2562 22,900.- 21,900.- 6,000 

08 – 12 สิงหาคม 2562 22,900.- 21,900.- 6,000 

 

 

 

 



 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินโดยสาร ขาไป – ขากลับพร้อมคณะ           
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุไว้ในรายการ 
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก. **หมายเหตุ: หากน ้าหนักกระเป๋าของท่านเกนิกว่าทางสายการบินก าหนด จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาทวัร์ทีร่ะบุไว้** 

 ค่ารถโค้ชนําเที่ยว ที่ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ที่ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลสภาพถาวรส้ินเชิง 
จํานวน 1,000,000.- บาท / การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง จํานวน 500,000.- บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500.- บาท / ท่าน / ทริป       
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึง
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 

*** ส าคัญมากโปรดอ่าน ในกรณีที่ต้องออกตั๋วภายใน เคร่ืองบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนทําการออกต๋ัวโดยสาร กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง เน่ืองจากสายการบิน

อาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า มิเช่นน้ัน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั้งส้ิน *** 

เง่ือนไขการชําระค่าบริการ 

1.  นักท่องเที่ยวตอ้งชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000.-  บาท ต่อท่าน เพื่อสาํรองที่นั่ง ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง 2. นักท่องเที่ยวตอ้งชําระเงิน
ค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนดรวมถึงกรณีเชค็ของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆให้ถือวา่นักท่องเที่ยวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้น  ๆ

3.  การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์, อีเมล,์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท์ี่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1.  กรณีที่นักท่องเที่ยวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่
กรณีใดๆ 

2.  กรณีนักท่องเที่ยวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงิ น
ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ตอ้งการให้นาํเงินเขา้ให้ครบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  30 วนั  คืนเงินค่าบริการเต็มจํานวน ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  15-29 วนั  คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  7-14 วนั  คืนเงินค่าบริการร้อยละ 30 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง  7 วนั  ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน 

เง่ือนไขและข้อกําหนดอ่ืนๆ 

1.    ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2.   ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้- ออกเมืองดว้ย

เหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 



 

3.   ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนาํหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการ
จองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางให้กบัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

4.   ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทาง
จริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

5.   ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิ ไดเ้กิดจากความผดิของทางบริษทั เช่น ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบตัิเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรื อการบริการ
ของสายการบิน เหตุสุดวสัิยอื่น เป็นตน้ 

6.   อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการ
เพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน  การเปลี่ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ  

7.   มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกั บ
เท่านั้น  

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 

1.   กรุณาแยกของเหลว, เจล, สเปรย ์ที่จะนาํติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร 
โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถนาํออกมาให้เจา้หน้าที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่าน ละ 1 ใบ
เท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที่กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

2.   ส่ิงของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็, มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน
เท่านั้น  

3.   ห้ามนาํผลิตภณัฑท์ี่ทาํมาจากพืช และเน้ือสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั, ผลไมส้ด, ไข่, เน้ือสัตว,์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิง
เหล่าน้ี หากเจา้หน้าที่ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราที่สูงมาก  

 


