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โรงแรม/ที่พัก ซูวอน1 คืน และ โซล 2 คืน               สายการบิน ASIANA AIRLINE/KOREAN AIR/THAI AIRWAY 

 

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 
 

วนั โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม/ที่พกั 
1 ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ  I ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - 

2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I เกาะนามิ I RAIL BIKE I สะพานกระจก I JADE GARDEN 
SUWON JM 
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน 

3 กิมจิ+ชดุฮนับก I สวนสนกุ EVERLAND (เต็มวนั+รวมบตัรเข้าและเคร่ืองเลน่ไม่จ ากดั) I N 
SEOUL TOWER (ไมร่วมลิฟท์) 

BENIKEA SEOUL HOTEL หรือ
เทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน 

4 
ศนูย์เคร่ืองส าอาง I ศนูย์น า้มนัสนเข็มแดง I ศนูย์สมนุไพร I วดัโชเกซา I พระราชวงัชางด็อกกงุ 
I SEOULLO7017 หรือชมดอกซากรุะ ถนนยออิโด I ศนูย์รวมวยัรุ่นเกาหลี เมียงดง I ทงแดมนุ 
I DDP 

BENIKEA SEOUL HOTEL หรือ
เทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน 

5 ศนูย์พลอยอเมทิส I DUTY FREE I ศนูย์โสม ISUPERMARKET 
- 

 

ทวัรเ์กาหลี : รหสั ICN929 
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GRAND BLOSSOM SOUL 

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

 
 

 
 
 

คณะเดินทางพร้อมกันท่ีจดุหมาย สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ณ เคาน์เตอร์สายการบิน 
ASIANA AIRLINE/KOREAN AIR/THAI AIRWAYโดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในเร่ือง
ของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง)หลงัจากเช็คอิน 
และโหลดสมัภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ 
ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
 

สายการบิน รหสัเที่ยวบิน BKK >> ICN รหสัเที่ยวบิน ICN>> BKK 
ASIANA AIRLINES OZ742 23.55 – 06.55 OZ741 18.05 – 22.00 
ASIANA AIRLINES OZ744 01.50 – 09.20 OZ743 20.20 – 00.20 
KOREAN AIR KE658 21.30 – 04.45 KE653 19.05 – 23.20 
KOREAN AIR KE654 01.00 – 08.30 KE659 20.10 – 00.20 
THAI AIRWAY TG658 23.10 – 06.30 TG655 21.25 – 00.20 
THAI AIRWAY TG656 23.30 – 06.55 TG655 21.25 – 00.20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อแนะน าเพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึน้เคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุชนิด ต้องบรรจใุน
ภาชนะที่มีขนาดความจไุมเ่กิน 100 มิลลิลิตร ส าหรับภาชนะที่เกนิ 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจขุองเหลว เจล และสเปรย์ เพียง
เล็กน้อยก็ไม่สามารถน าตดิตวัขึน้เคร่ืองบินได้ ภาชนะทัง้หมดต้องใส่รวมกนัไว้ในถงุพลาสติกใส ซึง่เปิด - ปิด ผนึกได้ และมี
ความจรุวมกนัไมเ่กิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารส าหรับเด็กทารกในปริมาณ
ที่เหมาะสม รวมถงึยาที่มีเอกสารก ากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ท่ีซือ้จากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE 
SHOPS) ท่ีท่าอากาศยานต้องบรรจใุนถงุพลาสติกใสปิดผนึกปากถงุไม่มีร่องรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงวา่ได้
ซือ้ ณ วนัท่ีเดินทาง เพื่อน าไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จดุตรวจค้น อย่างไรกต็ามแต่ละประเทศจะมกีฎ การน าของเหลว ขึน้
เคร่ืองแตกตา่งกนั การน าผลิตภณัฑ์ของสดที่ท าจากสตัว์ไมว่่าเนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้น าเข้าประเทศเพื่อ
ป้องกนัโรคตา่งๆเพราะหากศลุกากรตรวจพบจะต้องเสียคา่ปรับ 
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ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I เกาะนามิ I RAIL BIKE I สะพานกระจก I JADE GARDEN 
 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์ร่ีเพื่อข้ามฟากไปยงั เกาะนาม ิเกาะที่อดุมสมบรูณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ทัง้
ทิวสนเรียงรายเป็นทาง อโุมงค์ต้นแปะก๊วย ต้นเกาลดั ต้นเมเปิล้ ดอกไม้นานาพรรณ และยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าซีรีส์
โรแมนติกชื่อดงัเร่ือง WINTER SONATA นกัท่องเที่ยวจึงนิยมพากนัมาถ่ายภาพคู่กบัรูปปัน้พระนาง 'เบยองจนุและ
แชงจีอ'ู นอกจากนีย้งัมีร้านอาหาร พิพิธภณัฑ์ ร้านขายของที่ระลกึ ฯลฯ ให้ท่านเดินเที่ยวเลือกชมได้อย่างไม่รู้เบื่อ 

 
 
 
 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ดักคาลบี ้(DAKGALBI) ไก่ผัดเผ็ด บาร์บีคิว
เกาหลี อาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งของคนเกาหลี โดยวิธีการน าเนือ้ไก่ที่หั่นเป็นชิน้ๆ และผักต่างๆมาผดัรวมกับ
ซอสบาร์บีคิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่ 

 
 

 
น าท่านพบกับความสนุกในการป่ันจักรยานบนรางรถไฟหรือ RAIL BIKE ซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่ชาว

เกาหลีก าลงันิยมมากในปัจจบุนัตลอดเส้นทางทกุท่านจะได้สมัผสัและอิ่มเอมกบัธรรมชาติที่สวยงาม 
 
 
 

จากนัน้พาทุกท่านชมสะพานกระจกแก้ว ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศ พร้อมถ่ายรูปสวยๆ กับ 
สะพานกระจกเป็น Skywalk ที่ยาวที่สดุของเกาหลี 

 
 
 

จากนัน้พาท่านสมัผสั Jade Garden สวนรุกขชาติ ที่รวมพนัธุ์ไม้และดอกไม้นานาชนิดเอาใจท่านที่รักธรรมชาติ 
ท่านจะได้สมัผสับรรยากาศกบัเสียงนกและเสียงใบไม้พลิว้ไหวตลอดทาง 

 
 
 

รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย พุลโกกิ (BULGOGI) วิธีการท าคือหัน่หมเูป็นชิน้บางๆ 
แล้วหมกักบัเคร่ืองปรุงต่างๆก่อนน าไปต้มน า้ขลกุขลิก 

 
 

 

หลงัจากนัน้น าท่านเข้าสู่ที่พกั SUWON: BENEKIA SUWON หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 
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กิมจิ+ชุดฮันบก I สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน+รวมบัตรเข้า และเคร่ืองเล่นไม่จ ากัด) I N 
SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) 
 

 

รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 

น าท่านเข้าร่วมคลาสเรียนท า กิมจิ อาหารประจ าชาติของชาวเกาหลี สนุกกับประสบการณ์ในการท าและลอง
ชิมกิมจิฝีมือของตวัท่านเอง 

 
 
 

จากนัน้เชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลี โดยการแต่งกายด้วยชดุประจ าชาติ ชุดฮันบก พร้อมถ่ายรูป
เป็นท่ีระลกึเพื่อไปอวดคนทางบ้าน 

 
 
 
 
 

อิสระอาหารกลางวนั FREE MEAL เลือกทานอาหารตามที่ทา่นต้องการ 
 
 

จากนัน้ให้เวลาทุกท่านเต็มอิ่มกับสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ด้วยบัตร SPECIAL 
PASS TICKET ที่สามารถเล่นเคร่ืองเล่นต่าง ๆ ได้ทกุชนิดอย่างไม่จ ากดั เช่น ทีเอ็กซ์เพรส, รถไฟเหาะ, โรงหนงัสาม
มิติ, บ้านผีสิงหมนุ ฯลฯ ท่านยงัสามารถเข้าซาฟารีเพื่อชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกและความน่ารักของเจ้าหมีที่
สามารถส่ือสารกบัคนได้ นอกจากนีย้งัมีสวนดอกไม้สีสนัสวยงามให้ได้เก็บภาพกนั 
 

น าท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER หอคอยกรุงโซล ตัง้อยู่บนเขานมัซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยที่
สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีส่ิงน่าสนใจต่างๆ มากมาย เช่น ศาลาแปดเหล่ียมปาลกั๊กจอง , สวนพฤกษชาติ, 
อาคารอนสุรณ์ผู้ รักชาติอนั ชงุ กนุ อิสระให้ทกุท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศยั รวมไปถึงชมไฮไลท์
ของที่นี่คือการคล้องกญุแจคู่รัก โดยในฤดใูบไม้ผลิท่านจะยงัสามารถชมดอกซากรุะเกาหลีที่ผลิบานรอบหอคอย ทวี
ความสวยงามขึน้อีกเท่าตวั 
 

รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  บริการท่านด้วย บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) อาหารปิง้ย่างสไตล์
เกาหลี รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียง ผกัสด กิมจิ ซุป สลดัผกัสดๆ 

 
 
หลงัจากนัน้น าท่านเข้าสู่ที่พกั BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 
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ศูนย์เคร่ืองส าอาง | ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง | ศูนย์สมุนไพร | วัดโชเกซา | พระราชวัง        ชา
งด็อกกุง | SEOULLO7017 หรือชมดอกซากุระ ถนนยออิโด | ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง 
| ทงแดมุน | DDP 

 
 
 

รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

เช้านีน้ าทกุทา่นสู่ ศูนย์เวชส าอาง ให้ท่านได้เลือกซือ้เคร่ืองส าอางคณุภาพดใีนราคาย่อมเยา อาทิครีมน า้แตก, 
ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ 

 
 
พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคณุ ช่วยชะล้าง

ไขมนัในเส้นเลือด เพือ่ป้องกนัการอดุตนัของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ทา่นได้เห็นภาพอย่างชดัเจนยิง่ขึน้ 
 
 
น าท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือฮ็อกเกตนามใูหม่ล่าสดุของเกาหลี เป็นสมนุไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทาง

การแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ว ดีส าหรับบคุคลท่ีนิยมดืม่ชา กาแฟ น า้อดัลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะช่วยใน
การล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมนัท่ีสะสมอยู่ภายในผนงัของตบั ไต ช่วยให้ตบัหรือไตของท่านแขง็แรงขึน้ และยงั
ส่งผลดีต่อสขุภาพร่างกายของทา่นอีกด้วย 

 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบริการท่านด้วยเมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) เป็นอาหารท่ีนิยม

รับประทานกนัในชาววงัสมยัก่อน ภายในตวัไก่จะมีข้าว รากโสม พทุราแดง เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคยีงที่เรียกวา่ กกัตกีุ 
เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด า และเกลือ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหม้อดินร้อน 

 
น าทกุท่านสู่ วดัโชเกซา ศนูย์กลางของพทุธศาสนานิกายเซนของเกาหลี แม้จะตัง้อยูใ่จกลางเมืองแต่ภายในมี

ความเงียบสงบและสวยงามมาก มีต้นไม้ใหญ่ที่มคีวามสงูกวา่ 26 เมตร อาคารเก่าแก่ และเจดีย์ทีแ่กะสลกัจากหิน
สงู 7 ชัน้นอกจากนีย้งัมคีวามส าคญัในการจดัพธีิการส าคญัมากมาย เช่นการแห่โคมไฟรูปดอกบัวในวนัก่อนวนั
ประสตูิของพระพทุธเจ้า 

 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อก เป็นพระราชวงัหลวงวงัทีส่องที่สร้างต่อจากพระราชวงัเคียงบ็อกกงุ ใน
ปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวงัที่มีความส าคญัอยา่งมากต่อกษัตริย์หลายๆ พระองคใ์นราชวงศ์โชซอน ที่มีสภาพดีและ
สมบรูณ์ที่สดุใน 5 พระราชวงัหลวงทัง้หมดที่ยงัคงเก็บรักษาไว้ และที่น่ียงัได้รับการขึน้ทะเบียนจาก UNESCO ว่า
เป็น มรดกโลกทางวฒันธรรม ในปี 1997อีกด้วย 

 

หากเทศกาลชมดอกซากรุะยงัไมเ่ร่ิมต้นในวนัท่ีท่านเดินทางขออนญุาตน าทา่นเข้าสู่ Seoullo7017 สะพานลอย
ฟ้า แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ซึง่ถือเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีเทีย่วใหม่ทีเ่กิดจากการปรับปรุงทศันยีภาพบริเวณ
สถานีรถไฟโซล รือ้สะพานบางจดุ แล้วปรับให้เป็นถนนลอยฟ้า จนกลายเป็นสถานท่ีพกัผ่อนส าหรับประชาชนและ
นกัท่องเที่ยวโดยเส้นทางทีเ่ปิดนัน้จะเชื่อม 17 เส้นทางรอบกรุงโซลเลยทีเดียว **หากเทศกาลชมดอกซากุระ
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เร่ิมต้นแล้ว น าท่านชมความงามของดอกซากุระที่บานสะพร่ัง ให้ท่านได้เดนิเล่นถ่ายรูป สัมผัสสีสัน และ
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในเทศกาลดอกซากุระเกาหลี (เฉพาะเทศกาลเท่านัน้ : ถนนยออิโด ณ กรุงโซล และ
สถานที่อื่นๆ ได้แก่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ป้อมมรดกโลกซูวอน นัมซานทาวเวอร์ อทุยานแห่งชาติศ
ซอรัคซาน)** 

 

เอาใจคอช้อปปิง้กบัแหล่งช้อปปิง้ยอดฮิตทีค่นไทยรู้จกักนัดี เมียงดง เป็นยา่นท่ีได้ชื่อว่ารวบรวมแฟชัน่แบรนด์
ชัน้น าไว้มากมาย ทา่นสามารถหาซือ้สินค้าได้อย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เคร่ืองส าอาง และยงัมี 
เคร่ืองประดบั, ซดีีเพลง, วซีีด-ีดวีดีีหนงัและซีรีย์ยอดฮิต เรียกวา่แค่ที่นี่ท่ีเดียวก็สามารถหาซือ้ได้ทกุอย่างที่ท่าน
ต้องการ 

นอกจากนีท้่านสามารถพบกบัร้าน LINE FRIENDS STOREที่จ าหน่ายสินค้าของที่ระลกึเก่ียวกบัตวัการ์ตนู 
LINE ซึง่แต่ละตวัจะมีสินค้าที่ระลกึให้เลือกซือ้หลากหลายชนิด เช่น สมดุโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศพัท์ เสือ้ผ้า กระเป๋า 
เคร่ืองเขียน ฯลฯ ไฮไลท์อยู่ที่เจ้าหมีบราวน์ตวัใหญ่ยกัษ์ที่ตัง้อยู่ด้านหน้า ท่ีใครไปใครมาก็ต้องถา่ยภาพเป็นท่ีระลกึ
แม้กระทัง่คนเกาหลีเอง 

 

จากนัน้น าท่านช้อปปิ้งต่อที่ ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน  มักมีการแสดงเปิดหมวกจากผู้ที่มี
ความสามารถมากมายให้รับชม สามารถเดินข้ามฝ่ังไปชมตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZAซึ่ง
เป็นสถานท่ีส าหรับจดัแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ นิทรรศการต่าง ๆ ซึง่รวมไปถึงดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDENด้วย 
การจดัแสดงขึน้อยู่กบัสภาพภมูิอากาศ 

 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบริการท่านด้วย โอซัมพุลโกกิ (OSAM BULGOGI)ส่วนผสมจะมี

เนือ้สตัว์ วิธีการท าคือหัน่เนือ้สตัว์เป็นชิน้บางๆ แล้วหมกักบัเคร่ืองปรุงต่างๆ ก่อนน าไปต้มน า้ขลกุขลิก 
 
 

หลงัจากนัน้น าท่านเข้าสู่ที่พกั BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทยีบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 
 
 
ศูนย์พลอยอเมทสิ | DUTY FREE | ศูนย์โสม | SUPERMARKET 
 
 

รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

เช้านีน้ าท่านเดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทสิ หรือพลอยสีม่วงทีม่ีชือ่เสียงของประเทศเกาหลี ซึง่ชาวเกาหลีเชื่อ
ว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนีต้ดิตวัไว้จะท าให้มีโชคลาภและส่ิงดี ๆ เกิดขึน้ในชวีิต 
 
 

หลงัจากนัน้น าท่านช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษีที่ ดวิตีฟ้รี (DUTY FREE) ที่น่ีมีสินค้าชัน้น าให้ทา่นได้เลือกซือ้
มากมายกวา่ 500 ชนิด ทัง้ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ 
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รับประทานอาหาร  ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยจิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนไูก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี 
คลกุด้วยน า้ซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเคร่ืองเคยีงเกาหลี 
 
 

จากนัน้พาท่านรู้จกัและเข้าใจสมนุไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมนุไพร ท่ี ศูนย์โสม โดยเกาหลีใต้เป็น
ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคณุภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก โสมมีคณุประโยชน์นานปัการ เช่น ช่วยท าให้
จิตใจสงบ, เพิ่มพละก าลงั ชว่ยบ ารุงหวัใจ ฯลฯ 
 

หลงัจากนัน้ได้เวลาน าทา่นสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะช้อปปิง้
ทีS่UPERMARKET เพื่อซือ้ของฝากที่ระลกึ มีร้านขนมพืน้เมืองเกาหลีหลากหลายชนิด กมิจิ ไก่ตุน๋โสมที่บรรจอุยู่
ในถงุสญุญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว ฯลฯ 

 
ได้เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบนิ 

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ 

สายการบิน รหสัเที่ยวบิน BKK >> ICN รหสัเที่ยวบิน ICN>> BKK 
ASIANA AIRLINES OZ742 23.55 – 06.55 OZ741 18.05 – 22.00 
ASIANA AIRLINES OZ744 01.50 – 09.20 OZ743 20.20 – 00.20 
KOREAN AIR KE658 21.30 – 04.45 KE653 19.05 – 23.20 
KOREAN AIR KE654 01.00 – 08.30 KE659 20.10 – 00.20 
THAI AIRWAY TG658 23.10 – 06.30 TG655 21.25 – 00.20 
THAI AIRWAY TG656 23.30 – 06.55 TG655 21.25 – 00.20 

 

#อัตราค่าบริการ 
เดือน เมษายน 2020 

พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไมเ่สริมเตียง 
01 – 05 / 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 / 07 – 11 / 18 – 22 / 19 – 23 / 20 – 24 / 21 – 25 / 
25 – 29 / 26 – 30 / 27 – 01 / 28 - 02 

 

20,900.- 
 

20,900.- 

02 – 06 / 03 – 07 / 08 -12 / 14 – 18 / 15 – 19 / 16 – 20 / 17 – 21 / 22 – 26 / 23 – 27 / 
24 – 28 / 29 – 03 / 30 - 04 

 

21,900.- 
 

21,900.- 

09 - 13 22,900.- 22,900.- 

10 - 14 23,900.- 23,900.- 
11 – 15 / 12 – 16 / 13 - 17 25,900.- 25,900.- 
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เดือนพฤษภาคม 2020 
พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไมเ่สริมเตียง 

09 – 13 / 10 – 14 / 11 – 15 / 12 – 16 / 13 – 17 / 14 – 18 / 15 – 19 / 16 – 20 / 17 – 21 / 

18 – 22 / 19 – 23 / 20 – 24 / 21 – 25 / 22 – 26 / 23 – 27 / 24 – 28 / 25 – 29 / 26 – 30 / 
27 – 31 / 28 – 01 / 29 – 02 / 30 – 03 / 31 - 04 

 
19,900.- 

 
19,900.- 

02 – 06 / 03 - 07 / 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 / 07 – 11 / 08 - 12 20,900.- 20,900.- 
01 - 05 21,900.- 21,900.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อท่านได้ท ารายการจองทัวร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 
เพือ่แจ้งนัดวัน ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี ้

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 
อัตราทวัร์รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางทีร่ะบใุนรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าอาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ        
 ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ        
 ค่าที่พกัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบ ุหรือเทียบเท่า  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ        
 ค่าภาษีสนามบิน ทกุแห่งที่มี         
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ15 หรือ 20 กก.      
 ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 ค่าบตัรเข้าสวนสนกุเอเวอร์แลนด์ เคร่ืองเล่นไม่จ ากดั 
 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

หมายเหตุ: อตัราค่าบริการ 
+ หากท่านต้องการห้องส าหรับพกัเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ่ 
+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ต๋ัว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน 

กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 
และช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั*มัดจ าขัน้ต ่า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป* 

*กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ละเอยีดก่อนยืนยนัการจอง* 
เจ้าหน้าท่ีจะส่งใบนดัหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเท่านัน้!!! 

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ หากมีข้อสงสยักรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีทนัที 
***ลกูค้ามีความจ าเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทวัร์ 

อนัได้แก่ ศนูย์โสม, ศนูย์สมนุไพร, ศนูย์เวชส าอาง, ศนูย์น า้มนัสนแดง, ศนูย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการเข้าร้านดงักล่าว  
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าบริการเพ่ิมท่านละ 300 USD*** 

 
 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php
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อัตราทวัร์ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่ม

นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่เพิ่มกรุณาติดต่อหวัหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
 ค่าทิปคนขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ทริป  
 หากผู้ เดินทางไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 5,000 บาท 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%      
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจ าตวัคนต่างด้าว 3.ใบส าคญัถิ่นที่อยู่ 4.ส าเนาทะเบียนบ้าน

(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก 
(ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนงัสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER 

หมายเหต ุ
 จ านวนผู้ เดินทาง ขัน้ต ่า ผู้ใหญ่  20 ท่าน ขึน้ไป 
 เที่ยวบิน ราคารายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั) 
 ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่ไทยและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่ง

ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกูต้องการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง หรือในกรณีอ่ืนๆการพิจารณาเป็นเอก
สิทธ์ิและวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านัน้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทไม่
สามารถท าการเลื่อนวนัหรือคืนเงินได้ (เนื่องจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ) ทัง้นีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่า
ทวัร์หรือค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และต้องเหลือ
หน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทบัตราได้ และต้องอยู่ในสภาพที่สมบรูณ์ ไม่ช ารุด หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล  
 หลงัจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช าระเงิดมดัจ าภายใน 3 วนั และส่งหลกัฐานการช าระเงินพร้อมหน้าพาสปอร์ตของผู้

เดินทาง และช าระเงินทัง้หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมือ้  เพราะ

ค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้กบัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว

นกัท่องเที่ยวเอง 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้ว

ทัง้หมด 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีไ้ด้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับเวลาการจราจร สภาพ

อากาศ และเหตสุดุวิสยัอ่ืนๆที่อาจเกิดขึน้ได้ ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 
 มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนามโดยผู้ มีอ านาจ

ของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้  
 ในกรณีที่ลกูค้าตัง้ครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายไุม่เกิน 7 วนั นบัจากวนัที่เดินทาง และต้องแจ้ง

ให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า 
 กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน ไม่สามารถใช้ราคาดงักล่าวในโปรแกรมได้ 
 กรณีที่ท่านซือ้เฉพาะแพ็คเกจทวัร์ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม์) 
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การยกเลกิ 

- ต้องยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนัเท่านัน้ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ทุกกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดงูาน เมื่อช าระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู้ เดินทางได้ 
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมด 


