
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLIGHT DETAIL 

 10 APR 2020 TG688 BKK-ICN 22.35 – 06.00 

15 APR 2020 TG657 ICN-BKK 10.20-14.10 

น ้ำหนกักระเป๋ำโหลด 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรมั 
บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลำทีแ่น่นอนอกีคร ัง้ก่อนเดนิทำง  

หำกลูกคำ้เดนิทำงมำจำกต่ำงจงัหวดัดว้ยเครือ่งบนิภำยในประเทศ 
*****กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีก่่อนท ำกำรจองค่ะ***** 



 
 

รำยกำรทวัร ์
 

รำยกำรทวัร ์ เชำ้ เทีย่ง เย็น ทีพ่กั 

วนัที ่
1 

พบกนัทีส่นำมบนิสุวรรณภูม ิ– ออก
เดนิทำงจำกสนำมบนิสุวรรณภูม ิ - - - - 

วนัที ่
2 

เดนิทำงถงึสนำมบนิอนิชอน –  
สวนแห่งควำมสงบงำมเชำ้ – เกำะนำม ิ 
– ไรส่ตรอเบอรี ่

- ทคัคลับ ี
บำบคีวิ
บุฟเฟ่ต ์

RAMADA SUWON, 
NOVOTEL SUWON 

หรอืเทยีบเท่ำระดบั 4 ดำว 

วนัที ่
3 

วดัวำวูจองซำ – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์
– พพิธิภณัฑส์ำหรำ่ย + ท ำคมิบบั – 
คอสเมตกิ – คลอ้งกุญแจคู่รกั โซลทำว
เวอร ์

โรงแรม 
หมูย่ำง
เกำหล ี

ขำ้วย ำ
เกำหล ี+ 

ซปุ 

CENTER MARK , 
MARIGOLD HOTEL 

หรอืเทยีบเท่ำระดบั 4 ดำว 

วนัที ่
4 

น ้ำมนัสนเข็มแดง – ศุนยส์มุนไพร –
พระรำชวงัชำงด็อก + ใส่ชดุฮนับก – 
SM Duty Free – ชมซำกุระ@ยออโีด 
(เฉพำะชว่งทีซ่ำกุระบำนเท่ำนัน้) –  
Hyundai Premium Outlet 

โรงแรม ไก่ตุ๋นโสม 
โอซมั 
บุลโกก ิ

CENTER MARK , 
MARIGOLD HOTEL 

หรอืเทยีบเท่ำระดบั 4 ดำว 

วนัที ่
5 

ศูนยโ์สม – ตลำดฮงอกิ – ย่ำน
มหำวทิยำลยัสตรอีฮีวำ – ชนิเซเกดวิตี ้

ฟร ี–  ตลำดเมยีงดง 
โรงแรม จมิดกั 

บุฟเฟ่ต ์
ขำปูยกัษ ์

CENTER MARK , 
MARIGOLD HOTEL 

หรอืเทยีบเท่ำระดบั 4 ดำว 

วนัที ่
6 

รำ้นละลำยเงินวอน –  กรุงเทพฯ 
อูดง้ - - - 

 

วนัที ่1 พบกนัที ่สนำมบนิสุวรรณภูม ิ- ออกเดนิทำงจำกสนำมบนิสุวรรณภูม ิ

19.00 น. 
คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์สำยกำรบนิ
ไทย เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านกอ่นขึน้เครือ่ง 

22.35 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีตโ้ดย สำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG688 
***บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลำทีแ่น่นอนอกีคร ัง้ก่อนเดนิทำง  
หำกลูกคำ้เดนิทำงมำจำกต่ำงจงัหวดัดว้ยเครือ่งบนิภำยในประเทศ  
กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีก่่อนท ำกำรจองค่ะ*** 
(บรกิำรเสริฟ์อำหำรรอ้นบนเครือ่ง) 

 
 
 

 



 
 

วนัที ่2
  

เดนิทำงถงึสนำมบนิอนิชอน – สวนแห่งควำมสงบงำมเชำ้ – เกำะนำม ิ – ไรส่ตรอ
เบอรี ่

06.00 น. ถงึสนามบนิอนิชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลใีต ้(เวลำทอ้งถิน่เรว็กว่ำประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 
เชำ้ หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย จากน้ันพาท่านไปยงั สวนแห่งควำมสงบงำมเชำ้  

(The Garden of Morning Calm)  เป็นสวนสวยทีต่ ัง้อยู่บนพืน้ที ่30000 ตารางเมตร ทีน่ี่เปิด
ใหเ้ขา้ชมตลอดทัง้ปี เป็นหน่ึงในสถานทีท่ีน่่าสนใจในจงัหวดัคยองกโีด สวนนีเ้ป็นสวนส่วนตวัที่

เกา่แกท่ีสุ่ดในประเทศเกาหลเีป็นพืน้ทีท่างศลิปะทีม่คีวามสมดุลระหว่างความสวยงามตามธรรมชาต ิ
กบัแนวคดิของเกาหล ีและทีน่ี่ดงึดูดนักท่องเทีย่วใหม้าเทีย่วกนัมาถงึ 600,000 คนต่อปี ดว้ย
วตัถุประสงคค์อื เพือ่ส่งเสรมิความงามของดอกไมแ้ละพชืเกาหลไีปทั่วโลก ตอ้งหา้มพลาด!! กบั
เทศกาล Spring Festival of The Garden of Morning Calm  เทศกาลทีร่วบรวมบรรดา
ดอกไมส้วยๆ ไวม้ากมาย ซึง่จะจดัขึน้ในชว่งเดอืน เมษายน – พฤษภาคมของทุกปี 

 
สวนแห่งควำมสงบงำมเชำ้  (The Garden of Morning Calm) 

 น าท่านเดนิทางสู่ เกำะนำม ิโดยเรอืเฟอรร์ ี ่เพือ่ขา้มฝากไปยงัเกาะ ซึง่เป็นสถานทีโ่รแมนตกิอกีแห่ง
หน่ึงส าหรบัคู่รกัคู่หนุ่มสาว ครอบครวั เพือ่นๆ หน่ึงในสถานทีถ่่ายท าละครเร ือ่งดงั เพลงรกัในสายลม
หนาว เกาะนามมิรูีปรา่งเหมอืนใบไมท้ีล่อยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าฮนัและห่างจากกรุงโซลไปเพยีง 
63 กโิลเมตร ณ ทีแ่ห่งนีท้่านสามารถเชา่จกัรยานเทีย่วรอบเกาะ เดนิเล่นชมสวนเกาหล ีเคารพสุสาน
นายพลนาม ิเดนิผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนทีสู่งเสยีดฟ้า ดงตน้สน ดอกสน เลอืกน่ังทีม่า้น่ังขา้ง
ชายฝ่ัง เพือ่ชมบรรยากาศอนัโรแมนตกิใตเ้งาไม ้มองดูพนัธุส์ตัวต์่างๆ เชน่ นกกระจอกเทศ กระต่าย 
กระรอก เป็ด กวาง ฯลฯ 

 
เกำะนำม ิ

เทีย่ง รบัรบัประทานอาหารกลางวนั (1) เมนูทคัคลับ ี(ไก่ผดัซอสเกำหล)ี   
 
 



 
 

 จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ ไรส่ตรอเบอรี ่เชญิท่านลิม้รสผลสดในบรรยากาศไรส่ตรอเบอรร์ ีจ่รงิๆ ได ้
เรยีนรูว้ถิชีวีติชาวไรส่ตรอเบอรีข่องเกาหลว่ีา มวีธิกีารปลูกอย่างไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรีท่ีข่นาดใหญ่
เป็นพเิศษ และหวานหอมชวนรบัประทาน 

 
ไรส่ตรอเบอรี ่

ค ่ำ รบัประทานอาหารเย็น (2) เมนูบำรบ์คีวิบุฟเฟ่ต ์

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั เมอืงซวูอน RAMADA SUWON,  NOVOTEL SUWON  

                  หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดำว 

วนัที ่3 วดัวำวูจองซำ – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– พพิธิภณัฑส์ำหรำ่ย + ท ำคมิบบั – คอส
เมตกิ – คลอ้งกุญแจคู่รกั โซลทำวเวอร ์

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 
จากน้ันน าท่านสู่ วดัวำวูจองซำ ตัง้อยู่ใน เมอืงซวูอน ท่านจะไดช้มความงาม ของ พระเศยีรของ
พระพุทธรูป ขนาดมหมึา ซึง่ประดษิฐานอยู่ดา้นหลงัสระน ้าขนาดย่อม โดยบรเิวณรอบสระจะมี
พระพุทธรูปองคเ์ล็กๆ วางเรยีงรายอยู่โดยรอบ และเมือ่เดนิขึน้สู่เนินเขา จะพบ อุโบสถ ซึง่ภายในเป็น
ทีป่ระดษิฐานพระนอน ขนาดใหญ่ทีแ่กะสลกัมาจากไมซ้ ึง่น ามาจาก อนิเดยี นอกจากนีท้ีว่ดัแห่งนีย้งั
เป็นทีเ่ก็บรกัษาระฆงั ทีใ่ชต้ใีนพธิเีปิดกฬีาโอลมิปิคในปีค.ศ.1988 อกีดว้ย   

 

วดัวำวูจองซำ 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (4)  เมนูหมูย่ำงเกำหล ี



 
 

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกนีถู้กขนานนามว่า ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็น
สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ ประเทศ โดยมบีรษิทัซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา 
ท่านจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิท ์และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารชีมไลเกอร ์(สงิโตผสมกบัเสอื) แฝดคู่
แรกของโลก ทีน่ี่ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสุขชมความน่ารกั
ของหมทีีส่ามารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างด ีเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพนิยาย สวนสีฤ่ดู ซ ึง่จะปลูก
ดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาลและสนุกกบัเครือ่งเล่นนานาชนิด อาทเิชน่ สเปสทวัร ์รถไฟเหาะ หนอน
สะบดั ชมกจิกรรมและการแสดงต่าง ๆ ทีจ่ดัตามตารางประจ าวนั 

 

 
 

สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์
 จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑส์ำหรำ่ย (Seaweed Museum) เป็นสถานทีผ่ลติและ

แสดงการเลีย้งสาหรา่ยครบวงจร ทุกท่านสามารถเลอืกซือ้สาหรา่ย พรอ้มทัง้ทดลองชมิไดต้าม
อธัยาศยั และชมการแปรรูปสาหรา่ยเป็นรสต่างๆ เชน่ รสกุง้ รสหมู รสกมิจ ิรสวาซาบ ิฯล พเิศษ!! ให ้
ท่านไดเ้รยีนรูว้ธิกีารท า คมิบบั (ขำ้วห่อสำหรำ่ย) 

พพิธิภณัฑส์ำหรำ่ย + ท ำคมิบบั  

 ต่อมาอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เครือ่งส าอางคแ์บรนดด์งัของเกาหล ีณ ศูนยเ์คร ือ่งส ำอำง มใีหเ้ลอืก
มากมายหลายยีห่อ้ เชน่ ครมีน ้าแตกทีโ่ด่งดงั ครมีหอยทาก ฯลฯ พรอ้มทัง้อพัเดตสนิคา้ดา้นความ
งามแบบใหม่ๆ เคล็ดลบัความงามที่สาวเกาหลนิียมใชก้นั จากน้ันน าท่านไปยงั ภูเขานัมซานภูเขา
แห่งเดยีวทีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร   บนยอดเขามหีอ Seoul Tower**ไม่รวมค่าขึน้
ลฟิท ์** ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองทีสู่งทีสุ่ดในโลกมีความสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล
ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล ไดร้อบทิศ 360 องศา ทีคู่่รกัทุกคู่ชาวเกาหลจีะตอ้งท าคือ 
การคลอ้งกุญแจคู่รกั Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร ์โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความ หรอืชือ่ของ
คู่รกัไวบ้นแม่กุญแจและก็จะน าแม่กุญแจนีไ้ปคลอ้งกบัร ัว้เหล็ก ส่วนลูกกุญแจเคา้จะทิง้ไปดว้ยความ
เชือ่ที่ว่าหากคู่รกัคู่ใด ไดม้าเยือนและคลอ้งกุญแจคู่รกักนัที่น่ีจะท าใหค้วามรกัของทัง้คู่ยืนยาวไม่
พรากจากกนัไปตลอดกาล 

 



 
 

 
Seoul Tower 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (5) เมนูบบีมิบบั (ขำ้วย ำเกำหล ี+ ซปุ) 

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั CENTER MARK , MARIGOLD HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่4 
น ้ำมนัสนเข็มแดง – ศุนยส์มุนไพร –พระรำชวงัชำงด็อก + ใสช่ดุฮนับก – SM 
Duty Free – ชมซำกุระ@ยออโีด (เฉพำะชว่งทีซ่ำกุระบำนเท่ำนัน้) –  
Hyundai Premium Outlet 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

พาท่านชม น ้ำมนัสนเข็มแดง(Red Pine) ปัจจุบนันิยมมารบัประทานเพือ่ลา้งพษิในรา่งกาย ลา้ง
ไขมนัในเสน้ เลอืดทั่วทัง้รา่งกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเสน้เลอืด, โรคหวัใจ, โรคภูมแิพ ้เป็นตน้ และ
ยงัใหท้่านไดล้องตรวจเสน้เลอืดภายในรา่งกายท่านฟร ีอกีดว้ย น าท่านสู่ ศูนยส์มุนไพรบ ำรุงตบั 
ตน้ไมช้นิดนีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 
เมตร ชาวเกาหลรุีน่ใหม่นิยมน ามรบัประทานเพือ่ชว่ยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่
ถูกท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา จากน้ันพาท่านไปชม 
พระรำชวงัชำงด็อกกุง(Changdeokgung Palace) เป็นพระราชวงัทีส่รา้งหลงัจากพระราชวงั
เคยีงบกกุง และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัรยิห์ลายพระองคข์องราชวงศโ์ชซอน ทีไ่ดร้บัการ
ดูแลรกัษาไวอ้ย่างด ีภายในประกอบดว้ยพืน้ทีส่าธารณะ อาคารพระราชวงัส าหรบัราชวงศ ์และสวนบี
วอน หรอืรูจ้กักนัในนามสวนฮูวอน สวนหย่อมดา้นหลงัทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมย้กัษอ์ายุกว่า 300 ปี บ่อ
น ้า และศาลาพกัผ่อน มคีวามธรรมชาตมิากทีสุ่ดไวเ้ป็นทีพ่กัผ่อน พเิศษสุด!! ใหท้่านไดใ้ส่ชดุฮนั
บก (ชดุประจ ำชำตเิกำหล)ี ถ่ายรูปเก๋ๆ เดนิเล่นบรเิวณพระราชวงั 

 
พระรำชวงัชำงด็อกกุง + ใส่ชดุฮนับก 



 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (7) เมนูไก่ตุ๋นโสม 

 
SM DUTY FREE 

 จากน้ันพาท่านชมดอกซำกุระ หรอือกีชือ่นึงเรยีกว่าดอกเชอรี ่(Cherry Blossom) จะบาน
สะพร ัง่ ไปทั่วถนนยออโิด (Yeouido's Streets) ซึง่มตีน้ซากุระกว่า 1,400 ตน้ในบรเิวณ
นี ้ในเดอืนเมษายนในแต่ละปี ประมาณกลางเดอืน จะมกีารจดัเทศกาลดอกซากุระ ณ ถนน
สายนี ้ทุกท่านจะไดส้มัผสัสสีนัแห่งดอกซากุระ พรอ้มถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึในบรรยากาศสุดโร
แมนตคิ กบัสขีาวอมชมพูของดอกซากุระทีส่วยงาม 

 
ชมดอกซำกุระ ณ ถนนยออโิด (Yeouido's Streets) 

 
จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิงHyundai Premium Outlet เป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ของ
อาณาจกัรฮุนได รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย หลายพนัรา้นคา้ 

 
Hyundai Premium Outlet 



 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (8) เมนูโอซมับุลโกก ี

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั CENTER MARK , MARIGOLD HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่5 
ศูนยโ์สม – ตลำดฮงอกิ – ย่ำนมหำวทิยำลยัสตรอีฮีวำ – ชนิเซเกดวิตีฟ้ร ี–  

ตลำดเมยีงดง 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ (9) ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

พาท่านเขา้ชม ศูนยโ์สม ซ ึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซ ึง่ถอืว่าเป็น
โสมทีม่คุีณภาพดทีีสุ่ด ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คุีณภาพดทีีสุ่ด
และราคาถูก กว่าไทยถงึ 2 เท่า กลบัไปบ ารุงรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนับถอื 
จากน้ันพาท่านอพัเดตเทรนแฟช ัน่ของวยัรุน่เกาหล ีณ ตลาดสุดฮปิ ตลำดฮงอกิ แหล่งชอ้ป
ป้ิงทีอ่ยู่ลอ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลยัชือ่ดงัในเกาหล ีสนิคา้ในย่านนี ้ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้วยัรุน่
ทีท่นัสมยัและราคาไม่แพงทีอ่อกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋าเครือ่งประดบั 
เครือ่งส าอาง และยงัมรีา้นแบรนดเ์นมอยู่ท ั่วไป เชน่ EVISU, ZARA ทุกวนัเสารล์านหนา้ประตู
ของมหาวทิยาลยัฮงอกิ จะมผีลงาน ศลิปะในรูปแบบ ต่างๆเชน่ เครือ่งประดบั ตุก๊ตา เสือ้ผา้ และ
ของแฮนดเ์มดทีน่่ารกัและใชค้วามคดิสรา้งสรรคข์องบางอย่างท ามาชิน้ เดยีวเพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ 
บางทีอ่าจเป็นสนิคา้ ทีม่ชี ิน้เดยีวในโลก 

 
ตลำดฮงอกิ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (10) เมนูจมิดกั (ไก่และวุน้เสน้เกำหลผีดัซอส) 

 

จากน้ันพาท่านไปยัง ย่ำนมหำวิทยำล ัยสตรีอีฮวำ Ewha Womans University เป็น
มหาวทิยาลยัสตรทีี่มีช ือ่เสยีงและมีความโดดเด่นของอาคารเรยีนเป็นอย่างมาก และที่น่าสนใจน่ันก็
คอื เป็นสถานทีท่ีม่วีวิทวิทศันท์ีส่วยงาม บรเิวณโดยรอบน้ัน เต็มไปดว้ยตน้ไมท้ีไ่ม่เพยีงแต่ใหร้ม่เงาแต่
ยงัใหค้วามสวยงามเป็นอย่างมาก ทัง้ในยามดอกไมบ้านอย่างซากุระ หรอืชว่งฤดูใบไมร้ว่งที่มีการ
เปลีย่นสขีองใบไมท้ีส่วยงามมากๆ ทัง้นีบ้รเิวณ ถนนหนา้มหาวทิยาลยั หรอืทีเ่รยีกกนัว่า ย่านอแีด ยงั
เป็นย่าน ชอ้ปป้ิงยอดนิยมของบรรดาวยัรุน่นักศกึษาและนักท่องเทีย่วอกีดว้ยสนิคา้ราคาไม่แพง แถม
ไดช้มววิทีส่วยงามเดนิเทีย่วอย่างเพลดิเพลนิใจทีสุ่ด 



 
 

 

ย่ำนมหำวทิยำลยัสตรอีฮีวำ 

 จากน้ันพาท่านชอ็ปป้ิง ณ หำ้งชนิเซเกดวิตีฟ้ร ี(Shinsegae Duty Free)  เป็นหา้งทีม่ขีนาด
ใหญ่มาก อยู่ใจกลางกรุงโซล โดยมโีซนเครือ่งส าอางคแ์บบ Duty Free ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกาหล ีและ
เนน้สนิคา้แฟช ัน่ งานดไีซน ์ทีผ่สมผสานกนัระหว่างความเกา่กบัความใหม่ ไปจนถงึแบรนดห์รูระดบั
โลกอย่างครบครนั จากน้ันใหเ้วลาท่านเดนิชอ็ปป้ิง ณ ตลำดเมยีงดง แหล่งชอ็ปป้ิงขึน้ช ือ่และ 
สถานทีร่วมแฟช ัน่ช ัน้น าของกรุงโซลหรอืทีค่นไทยรูจ้กักนัในชือ่สยามแสควรเ์กาหล ีท่านจะพบกบั
สนิคา้วยัรุน่มากมายหลากหลายยีห่อ้ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัๆ อย่าง 3CE, SKIN FOOD, 
THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสือ้ผา้แฟช ัน่มสีไตล,์ รองเทา้สน้สูงน่ารกัๆ, 
รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, นอกจากนีย้งัมรีา้นอาหารและรา้นคาเฟ่น่ารกัๆ ซึง่ทีน่ี่จะมวียัรุน่ หนุ่มสาวเกาหลไีป
รวมตวักนัมากมายในแต่ละวนั 

 
ตลำดเมยีงดง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (12) เมนูบุฟเฟ่ตข์ำปูยกัษ ์

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั CENTER MARK , MARIGOLD HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 4 ดำว 



 
 

วนัที ่6 รำ้นละลำยเงินวอน –  กรุงเทพฯ 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ (13)  เมนูอูดง้ 

 

แลว้พาท่านละลายเงนิวอนที ่รำ้นละลำยเงินวอน หรอืซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ซึง่ท่านสามารถเลอืก
ซือ้สนิคา้พืน้เมอืงเป็นการส่งทา้ยกอ่นอ าลาเกาหล ีอาท ิบะหมีช่นิรามยนิ อูดง้ กมิจ ิลูกอมรส
แปลกๆ บราวน่ี ฮนัน่ีบตัเตอรช์พิ ถัว่รสต่างๆ ป๊อกกีร้สต่างๆ นมกลว้ย ขนมธญัพชื และอืน่ๆอกี
มากมาย 

 
รำ้นละลำยเงินวอน 

 
10.20 น. น าท่านเดนิทางสู่ กรุงเทพฯโดยสำยกำรบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG657 

(บรกิำรเสริฟ์อำหำรรอ้นบนเครือ่ง) 

14.10 น.     ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

อตัรำค่ำบรกิำร 

วนัเดนิทำง 
ผูใ้หญ่
พกั 

2 ทำ่น 

เด็กอำยุต ่ำ
กว่ำ 
12 ปี 

INFANT พกัเดีย่ว รำคำทวัร ์
ไม่รวมต ัว๋ 

10 – 15 เมษำยน 2563 31,900 7,000 7,900 
 

8,000 

**หมำยเหตุ : ผูร้ว่มเดนิทำงตอ้งไม่น้อยกวำ่ 25 ท่ำน 
**กรณีตดักรุป๊เหมำ เร ิม่ตน้เพิม่ 1,000 บำท ส ำหรบักลุ่มลูกคำ้ทัว่ไป หำกลูกคำ้เป็นขำยตรง/นกัศกึษำ/ป.โท/รำชกำร  
ตอ้งเชค็รำคำแลนดก์บัเจำ้หน้ำทีอ่กีคร ัง้ 

อตัรำนีร้วม 

• ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป - กลบัช ัน้ประหยดั(ตั๋วกรุป๊) ตามเสน้ทางทีร่ะบุในรายการ 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 
• ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ตามรายการระบุ 
• ค่ารถรบัส่ง ตามรายการระบุ 
• น ้ำดืม่ท่ำนละ 1 ขวด / คน / วนั 
• ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง (ขึน้อยู่กบักำรผนัแปรของภำษีน ้ำมนั ณ วนันั้นๆ) 
• ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 



 
 

• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรำนีไ้ม่รวม 

• ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวซีา่เขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้ม)ี 
• ค่าธรรมเนียมวซีา่พเิศษส าหรบับุคคลต่างดา้วหรอืยืน่วซีา่เรง่ด่วนซึง่บรษิทัฯจะเรยีกเก็บเพิม่เป็นกรณีตามจรงิ  
• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัเชน่ ค่าโทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขค่าซกัรดีค่าอาหาร-เครือ่งดืม่นอกเหนือจากรายการ 
• ค่ามนิิบาร ์ค่าชมภาพยนตรช์อ่งพเิศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกนิพกิดั (สายการบนิก าหนดใหไ้ม่เกนิท่านละ 30 กก.) 
• ค่ำทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถท่ำนละ 1,800 บำท / ทปิ / ท่ำน  

(กรณีจ่ำยเป็นเงินวอนกรุณำเชค็เรท ณ วนัเดนิทำงค่ะ) 
(ในส่วนของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน) 

• ค่าใชจ้า่ยอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบนิ, เหตุสุดวสิยั, การเมอืง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% ค่ำภำษีกำรบรกิำรหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
(ในกรณีทีต่อ้งกำรขอใบเสรจ็มภีำษี) 

หมำยเหตุ 

• รายการ และราคาส าหรบัผูร้ว่มเดนิทางผูใ้หญ่อย่างนอ้ย 25 ท่าน เดนิทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 
• รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งกบั 
สายการบิน และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 
• ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคา
ตั๋วเครือ่งบนิ ตามสถานการณด์งักล่าว 
• บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรอืสูญหาย ส าหรบักระเป๋าเดินทาง หรอืของมีค่า
ส่วนตวัของท่านระหว่างการเดนิทาง 
• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงินไม่ว่ำท ัง้หมด หรอืบำงส่วน ในกรณีที่

ผูเ้ดินทำงมิไดร้บัอนุญำตใหเ้ดินทำงเขำ้ หรอืออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมำจำกกำรพิจำรณำของ
เจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืง หรอื มสีิง่ผดิกฎหมำย หรอื เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื กำรถูกปฏเิสธ
ในกรณีอืน่ 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนเงินไม่ว่ำท ัง้หมดหรอืบำงส่วน ดว้ยเหตุอนัเน่ืองมำจำกควำม
ผดิพลำด ควำมล่ำชำ้ กำรเปลีย่นแปลงบรกิำรของสำยกำรบนิ บรษิทัขนส่ง หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
เหตุกำรณท์ำงกำรเมอืง กำรจลำจล ภยัธรรมชำต ิอนันอกเหนือจำกควำมควบคุม 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงินไม่ว่ำท ัง้หมดหรอืบำงส่วน ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่ใชบ้รกิำร
บำงส่วนหรอืท ัง้หมด โดยควำมสมคัรใจของผูเ้ดินทำงเอง หรอืไม่เดินทำงไปพรอ้มคณะ หรอืไม่
ปรำกฏตวัในวนัเดนิทำง 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ไ้ดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี ้เพื่อความปลอดภยั และประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นส าคญั 
• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การ
สูญหาย หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 



 
 

• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่าน้ัน 
• บรษิทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถรว่ม
ทวัรท์ุกวนั แค่สมคัรมารว่มทวัรเ์พียงเพื่อการใชต้ั๋วเครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่า
ท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทำงบรษิทัจะคดิค่ำด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 
(กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิค่าบรกิารทีเ่หมาะสม) 
• เด็ก หมายถงึ ผูท้ีม่อีายุนอ้ยกว่า 12 ปี 
*.*.*. น ้ำหนกักระเป๋ำคนละ 30 กโิลกรมั*.*.*. 

เง่ือนไขกำรใหบ้รกิำร 

กำรจองคร ัง้แรก มดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำทภำยใน 2 วนัหลงักำรจอง และช ำระท ัง้หมดก่อน
เดนิทำงภำยใน 20 วนั  
หากเป็นชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดยาวช าระทัง้หมดก่อนเดนิทางภายใน 30 วนั 
(การไม่ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจา่ยไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมสีทิธิ
ยกเลกิการจดั หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

กำรยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-20 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์
• ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1 - 6 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์  

**ชว่งเทศกาลไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได*้* 
 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัร ์
ทัง้หมด 

หมำยเหตุ : รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
***หนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกว่ำ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำง*** 

 
 


