
 

KLJ14 ทวัรเ์กาหล ีโซรคัซาน 5วนั 3คนื  

 

KLJ14 : ทวัรเ์กาหล ีโซรคัซาน เทีย่วครบ สดุ
คุม้! 

 
เกาะนาม ิโซรคัซาน เอเวอรแ์ลนด ์ทาํกมิจ ิใสชุ่ดฮนับก โซล  พระราชวงัเคยีง

บก  
ศนูยโ์สม โซลเทาวนเ์วอร ์ชอ้ปป้ิงเมยีงดง ทงแดมนุ ฮงฮกิ  คลองชองเกซอน  
TRICK EYE MUSEUM ICE MUSEUM ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ีรา้นละลายเงนิวอน  

แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องกรงุโซล ที ่Seoullo 7017 



พกัโซรคัซาน 1 คนื โซล 2 คนื 
 

โดยสายการบนิ JIN AIR (LJ) บนิตรงถงึ
เชา้กลบัคํา่ นํา้หนกักระเป๋า 15 กก. มอีาหาร

และเครือ่งดืม่ 
วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ

2  อนิชอน เกาะนาม ิTEDDY BEAR MUSEUM อทุยานแหง่ชาตซิอรคัซาน วดัชนิฮงึ
ซา ซอรคัซาน 

3  กมิจ+ิสวนชุดฮนับก EVERLAND COSMETIC SHOP ชอ้ปป้ิงทงแดมนุ 

4  ชมดอกซากรุะ ณ สวนยออโิด ศนูยโ์สมรฐับาล RED PINE บลเูฮาส ์พระราชวงัเคยีง
บ็อค พพิธิภณัฑพ์ืน้เมอืง โซลทาวนเ์วอร ์DUTY FREE ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

5  ศนูยส์มนุไพรฮอ๊กเกตนาม ูTRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM ชอ้ปป้ิง
ยา่นฮงอคิ 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

10 - 14 Apr 2018  18,988  18,988 18,988 5,000 4,500 

11 - 15 Apr 2018  22,988  24,988 24,988 5,000 4,500 

14 - 18 Apr 2018  17,988  17,988 17,988 5,000 4,500 

20 - 24 Apr 2018  17,988  17,988 17,988 5,000 4,500 

26 - 30 Apr 2018  16,988  16,988 16,988 5,000 4,500 

02 - 06 May 2018  16,988  16,988 16,988 5,000 4,500 

10 - 14 May 2018  16,988  16,988 16,988 5,000 4,500 



18 - 22 May 2018  16,988  16,988 16,988 5,000 4,500 

25 - 29 May 2018  15,988  15,988 15,988 5,000 4,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

22.00  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์P1-5 ประต ู7 สาย
การบนิจนิแอร ์(LJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและ
สมัภาระ (นํา้หนกักระเป๋า 15 กก./ทา่น ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก.ตอ่ทา่น หากตอ้งการ
ซือ้นํา้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย และขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง 
เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ) 

 วนัที ่2 อนิชอน เกาะนาม ิTEDDY BEAR MUSEUM อทุยานแหง่ชาตซิอรคัซาน วดัชนิ
ฮงึซา ซอรคัซาน 

01.05  บนิลดัฟ้าสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ JIN AIR (LJ) เทีย่วบนิที ่LJ002 
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.25  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหต:ุ เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่
ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง (กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความ
สะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเกาหล ี
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะนาม ิเมอืงชนุชอน จังหวดัคงัวอน ลงเรอืเฟอรร์ขีา้มไป
ยงัเกาะ (ใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาท)ี ใหท้า่นไดด้ืม่ดํา่กบัธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิ
สนบนเกาะนาม ิซึง่ถอืเป็นชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุทา่มกลางบรรยากาศโรแมนตกิ ใหท้า่นได ้
ยอ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซรียีเ์กาหลทีีโ่ดง่ดงัไปทัว่เอเชยี  WINTER LOVE 
SONG  หรอื เพลงรักในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ ถา่ยรปู กบัดารา
แสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รปูปัน้ทีส่รา้งขึน้เพือ่ไวเ้ก็บเป็นภาพ
ความประทบัใจ กบัฉากและเนือ้เรือ่งทีเ่รยีกเสยีงสะอืน้และน้ําตาของผูช้มนอกจออยา่ง
ทว่มทน้  นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมอืน่ๆใหท้า่นไดป่ั้นจักรยานชมววิเหมอืนในละครหรอืชม
ฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ จากนัน้ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ตุก๊ตาหมทีีแ่ตง่ตวัใน
หลากหลาย COLLECTION ที ่TEDDY BEAR MUSUEM ขนาดยอ่มทีย่อ่มากจาก
เกาะเชจเูลยทเีดยีว จะไดเ้ห็นไดส้มัผัสหม ีเท็คดีแ้บรท์ีน่่ารักจากทัว่โลกทีม่มีากวา่ 100 
ปี โดยจัดทําเป็นเรือ่งราวและฉากทีแ่สดงเรือ่งราวและจําลองวถิชีวีติของคนเกาหล ีโดย
ใชตุ้ก๊ตาหม ีแตง่ตวัตามสไตลน่์ารักๆมทีัง้แบบแสดงโชวแ์ละเป็นแบบเคลือ่นไหวได ้
ทา่นยงัสามารถซือ้ ตุก๊ตาหม ีTEDDY BEAR SHOP 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมน ูTAKKALBI ไกผ่ดัเผ็ดบารบ์ ี
ควิเป็นเนือ้ไกท่ ีห่ ัน่ออกเป็นชิน้พอคาํคลกุเคลา้ดว้ยซอี ิว๊เครือ่งปรงุและหมกัทิง้ไว้
จนไดท้ ี ่จงึนําเนือ้ไกแ่ละผกัมาผดับนกระทะยกัษ ์พรอ้ม กมิจ ิซุปสาหรา่ย และ
ขา้วสวย 

บา่ย  เดนิทางสูจั่งหวดัคงัวนัโด เพือ่เขา้สู ่อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน (ไมร่วม CABLE 
CAR) แดนมหัศจรรยแ์หง่ขนุเขาของผนืป่าทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปดว้ยป่าไมแ้ละลําธารตาม
ธรรมชาตทิีม่คีวามงดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ตลอดทัง้ปีในฤดใูบไมผ้ลภิเูขาจะถกูปกคลมุ
ไปดว้ยใบไมเ้ขยีวขจใีหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัววิสองขา้งทางทัว่ทัง้หบุเขา  จากนัน้ นํา



ทา่นเดนิทางสู ่วดัชนิฮนึซา กอ่นเขา้สูอ่าณาเขตของวดัชนิฮนึซาใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบั
อนุสาวรยีห์มเีสีย้วพระจันทร ์ทีส่รา้งขึน้จากความเชือ่ในตํานานเรือ่งเลา่วา่หมเีป็นตน้
กําเนดิของชาวเกาหล ีจากนัน้ นําทา่นนมัสการพระพทุธรปูสมัฤทธิป์างสมาธขินาดใหญ่
กลางหบุเขาที ่วดัชนิฮนึซา วดัเกา่แกท่ีส่รา้งในสมัยอาณาจักรชลิลา่ อายมุากกวา่ 
1,000 ปี ทา่นยงัสามารถขา้มสะพานเขา้สูเ่ขตวหิารเพือ่สกัการะและขอพรจาก
พระพทุธรปูดา้นใน รวมทัง้ภาพวาดทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลทัธเิตา๋ และพทุธศาสนาทีน่่าสนใจ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนพูเิศษ : บฟุเฟ่ตช์าบไูมอ่ ัน้ !!! สไตล์
เกาหล ี

จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

ทีพ่กั: I – PARK OR HYUNDAI SOO หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (อสิระพกัผอ่น
ตามอธัยาศยั) 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนั กอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่3 กมิจ+ิสวนชุดฮนับก EVERLAND COSMETIC SHOP ชอ้ปป้ิงทงแดมนุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่กมิจแิลนด ์เลา่กนัวา่กมิจเิกดิขึน้สมัยโชชอนโดยชาวบา้นจะเก็บผัก
สดหมักไวใ้นไหเพือ่ไวก้นิไดใ้นทกุฤดกูาล ชาวเกาหลจีะนํากมิจใิสล่งในอาหารแทบทกุ
ชนดิ ตัง้แต ่ขา้วสวย ซปุ ขา้วผัด สต ูบะหมี ่จนกระทัง้พซิซา่ และเบอรเ์กอร ์”กมิจ”ิ จงึ
ถอืเป็นอาหารประจําชาตขิองคนเกาหล ีทีไ่มว่า่มือ้ไหนจะตอ้งมกีมิจเิป็นเครือ่งเคยีง
ประจําโตะ๊อาหารในทกุมือ้ ใหท้า่นไดเ้รยีนรูส้ว่นผสมของการทํากมิจแิละไดฝึ้กลองทํา
ดว้ยฝีมอืของตวัเองพรอ้มนําทกุทา่นไดใ้สช่ดุประจําชาตเิกาหล ี“ฮนับก” และถา่ย
รปูภาพความประทบัใจ จากนัน้เดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ถกูขนานนามวา่ 
“ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ีสวนเปิดในหบุเขาทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของประเทศ ภายใน 
Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair,American Adventure, Magic Land 
European Adventure และ Equatorial Adventureการทอ่งเทีย่วภายในสวนสนุกแหง่
นี ้แนะนําวา่ ควรขึน้รถบสัทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารชีมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของ
โลก ทีน่ี ่ทา่นจะพบวา่เจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุและชม
ความน่ารักของหมทีี ่สามารถสือ่สารกบั คนขบัไดอ้ยา่งดไีมว่า่จะตวัใหญม่ากถงึใหญ่
นอ้ยจากนัน้ทดลองสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ เชน่ รถไฟเหาะ T-Express หนอน
สะบดัชารป์ โรงหนังสามมติบิา้นผสีงิ หมนุตลีงักาสองตลบ เป็นตน้ หรอืทา่นสามารถ
เดนิไปชมเทสกาลดอกไมท้ีจั่ดไดอ้ยา่งสวยงามเป็นสวนขนาดใหญช่มดอกไมห้ลากสสีนั
สวยงาม เดนิทางระหวา่งชว่ง 15มนีาคม – 5พฤษภาคม จะไดช้มเทศกาล Everland 



Tullpip Festival 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) เมนพูเิศษ: PORK KALBI หมู

ยา่งเกาหลเีป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลเีลือ่งชือ่และเป็นทีรู่จ้กักนัดที ัว่โลก มี
รสชาตอิอกหวานกลมกลอ่ม โดยนําหมสูว่นทีต่ดิกบักระดกู นําไปยา่งบนเตาถา่น
แบบด ัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่ง  ๆ

บา่ย  จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูก่รงุโซล ศนูยร์วมเครือ่งสาํอางแบรนดด์งัเกาหล ีเชน่ 
ROJUKISS,LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ในราคาพเิศษ  ถงึ
เวลาพาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี ตลาดทงแดมนุ 
หา้งสรรพสนิคา้กวา่ 10 แหง่ ทีบ่างหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เชน่  MIGLIORE, 
DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้
หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี ่อาทเิชน่ เสือ้ผา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ 
เข็มขดั ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัว ถงุเทา้ ผา้พันคอ ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ นําทา่น
ไปชม แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องกรงุโซล ที ่Seoullo 7017 เกดิจากการปรับทศันยีภาพ
ของถนนยกระดบัทีเ่กอืบจะถกูทบุทิง้บรเิวณ Seoul Station ใหก้ลายมาเป็น
สวนสาธารณะลอยฟ้า 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) เมนพูเิศษ:ไกตุ่น๋โสม เป็นอาหาร
บํารงุสขุภาพตน้ตาํรบัชาววงั เสริฟ์ในหมอ้ดนิ จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิ
ทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

:ทีพ่กั:GALAXY HOTEL OR BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: อสิระ
พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนั กอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่4 ชมดอกซากรุะ ณ สวนยออโิด ศนูยโ์สมรฐับาล RED PINE บลเูฮาส ์พระราชวงั
เคยีงบ็อค พพิธิภณัฑพ์ืน้เมอืง โซลทาวนเ์วอร ์DUTY FREE ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

นําทา่น ชมดอกซากรุะ ณ สวนยออโิด ชมดอกซากรุะแหง่เกาหล ีณ ถนนยออโิด ที่
จะบานสะพร่ังไปทัว่ไปถนนยอูโิดะ หรอื ยออโิด มตีน้ซากรุะกวา่ 1,400 ตน้ในบรเิวณนี ้
ซึง่ในเดอืนเมษายน (สงกรานต)์ในแตล่ะปี จะมกีารจัดเทศกาลดอกซากรุะ ณ ถนนสาย
นี ้ทา่นจะไดส้มัผัสสสีนัแหง่ดอกซากรุะ พรอ้มถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึในบรรยากาศสดุแสนโร
แมนตคิ ในยามเย็นถนนสายนีก็้จะคกึคกั มกีจิกรรมรืน่เรงิหลากหลาย และมดีวงไฟ
ประดบัประตดักบัสขีามอมชมพขูองดอกซากรุะทีส่วยงาม นําทา่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล 
ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํารงุรา่งกาย 
หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ีจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูร่า้นสมนุไพร 



RED PINE เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากน้ํามันสน ทีม่สีรรคณุชว่ยบํารงุรา่งกาย ลดไขมัน 
ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย จากนัน้นําทา่นเดนิทางผา่นชมทาํเนยีบ
ประธานาธบิด ีหรอื บลเูฮาส ์จากนัน้นําทา่นชม พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวงั
เกา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็นศนูยก์ลางการ
ปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทัง้ทีป่ระทบัและฐานอํานาจของพระเจา้แทจอนและ
ตอ่เนือ่งมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอนพระทีน่ั่งคนึชองจอนถกูสรา้งขึน้มาเพือ่เป็นทีว่า่
ราชการตอ่มาคณะปกครองเกาหลขีองญีปุ่่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยกัษ์ขึน้คัน่เพือ่
ตอ้งการแสดงนัยเดน่ชดัวา่ตอ้งการตดัความผกูพันระหวา่งพระราชวงศก์บัราษฎรอาคาร
หลงันีไ้ดถ้กูรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญีปุ่่ นในเขตพระราชวงัยงั
มพีระตําหนักเคยีวฮเวร ูเป็นอาคารสองชัน้ตวัพระตําหนักถกูสรา้งใหย้ืน่ออกไปกลางสระ
น้ําทีเ่ต็มไปดว้ยฝงูหงสส์รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีสํ่าหรับจัดงานเลีย้งพระราชทาน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) เมนพูเิศษ:FISH ROAST ปลา
ยา่งสไตลเ์กาหล ีเสรฟิพรอ้มดว้ยนํา้ซุปปรงุรส รบัประทานพรอ้มผกัและเครือ่ง
เคยีง ขา้วสวยรอ้นๆ 

บา่ย  จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางไป ยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดีงั MY NAME IS KIM 
SAM SOON และ  BOY OVER FLOWER ที ่“นัมซาน” ภเูขาแหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จ
กลางกรงุโซล บนยอดเขามหีอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุใน
โลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดบัน้ําทะเล นําทา่นสู ่NAMSAN VIEW POINT 
ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูและสมัผัสความน่ารักของวยัรุน่เกาหล ีนยิมมาคลอ้งกญุแจไวด้ว้ยกนั
ระเบยีงทกุดา้นของ SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ย กญุแจหลากหลายส ี(ไมร่วมคา่
ลฟิท)์ นําทา่นเดนิทางสู ่ Cheonggyecheon หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ คลองชองเก
ชอน หรอื ชองเคยอน เป็นคลองทีม่มีาตัง้แตส่มัยโบราณตัง้แตย่คุของราชวงศโ์ชชอน 
มอีายมุากกวา่ 600 ปี ความยาว ประมาณ 11 กโิลเมตร ไหลผา่นกลางกรงุโซล จากนัน้
นําทา่นชมแหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย 
อาท ินาฬกิา,แวน่ตา,เครือ่งสําอางค,์ กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื 
ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่ถงึเวลานําทา่นเดนิทางชอ้ปป้ิงที ่เมยีงดง หรอื
สยามสแควรเ์กาหลทีา่นสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชัน่ลา่สดุของเกาหลไีดท้ีน่ี่
โดยเฉพาะสนิคา้วยัรุน่เชน่เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดบั ทัง้แบรนดเ์นม เชน่ 
EVISU, GAP, ONISUKA TIGERและสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครือ่งสําอาง
เชน่ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP,MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่) เมนพูเิศษ:บฟุเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่ง
สไตลเ์กาหล ีฟรกีบัหลากหลายเนือ้สตัว ์ เนือ้หม ูเนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ อาหาร
สไตลเ์กาหล ีขา้วสวยและนํา้ซุปหลากหลายรสชาต ิจนสมควรแกเ่วลานําทา่น
เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

:ทีพ่กั:GALAXY HOTEL OR BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: อสิระ
พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนั กอ่นวนั
เดนิทาง) 



 

วนัที ่5 ศนูยส์มนุไพรฮอ๊กเกตนาม ูTRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM ชอ้ปป้ิง
ยา่นฮงอคิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที9่) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่า
ลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนอืน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์อง
สมนุไพรฮอ๊กเกตนามนูี ้เป็นทีน่ยิมของคนเกาหลรีุน่ใหม ่เพราะมผีลชว่ยดแูลตบัให ้
แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไมถ่กูทําลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้ง
จากอาหาร และยา สมควรแกเ่วลาจากนัน้พาทา่นชม AMETHYEST FACTORY ชม
โรงงานพลอยสมีว่ง เป็นของนําโชคของชาวเกาหลซีึง่ม ีแหลง่กําเนดิใน ประเทศเกาหล ี
คนเกาหลมี ีความเชือ่วา่ เป็นพลอยนําโชคนําความโชคดมีา ใหแ้ก ่ผูท้ีม่ไีวค้รอบครอง 

เทีย่ง    

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) 

จากนัน้นําทา่นสู ่TRICK EYE MUSEUM แกลอรี ่“เคล็ดลบังานศลิปะแหง่ภาพ” 
แนวคดิรปูแบบใหม ่เพือ่ตอ้งการจะจดุประกายความคดิสรา้งสนัและจนิตนาการของการ
สรา้งภาพ โดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิีร่วมทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละการ
ซอ้นภาพกระตุน้ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ โดยใหค้วามรูส้กึมสีว่น
รว่มกบัภาพถา่ยนัน้ๆ ในพพิธิภณัฑม์ภีาพงานชิน้โบวแ์ดง สนุกกนัแบบเต็มๆ กบัการ
แอ็คชัน่ทา่ทางตา่งๆ ทีร่ปูถา่ยของทา่นจะออกมาดปูระหนึง่เหมอืนจรงิใน
เหตกุารณ ์ พรอ้มกบัเขา้ชม ICE MUSEUM เมอืงน้ําแข็งทีม่ผีลงานศลิปะแกะสลกั
น้ําแข็งกวา่ 50 ชิน้  รวมอยูใ่นทีเ่ดยีว พรอ้มจัดแสดงในแบบทีไ่มธ่รรมดา แตจํ่าลองเป็น
เมอืงทีท่กุอยา่งกลายเป็นน้ําแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ดว้ยสไลเดอรน้ํ์าแข็ง และกจิกรรม
อืน่ๆ อกีมากมาย ใหค้ณุไดเ้ดนิเทีย่วอยา่งไมรู่ส้กึเบือ่ อาท ิสมัผัสประสบการณ์น่ังรถลาก
กวางรดูอรฟ์ ทกัทายลงุซานตา้ โพสทา่คูก่บันกเพนกวนิขัว้โลก สํารวจบา้นน้ําแข็งเอสกิ
โม เยีย่มชมปราสาทน้ําแข็ง ชมววิจากบนกําแพงเมอืง และลองเขา้พักโรงแรมทีท่กุ
อยา่งทําจากน้ําแข็ง และเดนิทางไป ชอ้ปป้ิงทีฮ่งอกิ แหลง่ชอ้ปป้ิงทีอ่ยูล่อ้มรอบไป
ดว้ยมหาวทิยาลยัชือ่ดงัในเกาหล ีสนิคา้ในยา่นนีส้ว่นใหญเ่ป็นสนิคา้วยัรุน่ทีท่นัสมัยและ
ราคาไมแ่พงเชน่เสือ้ผา้ทีอ่อกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋าเครือ่งประดบั 
เครือ่งสําอาง และยงัมรีา้นแบรนดเ์นมอยูท่ัว่ไปเชน่ EVISU, ZARA ทกุวนัเสารล์านหนา้
ประตขูองมหาวทิยาลยัฮงอคิ จะมผีลงานศลิปะในรปูแบบตา่งๆ เชน่ เครือ่งประดบั ตุก๊ตา 
เสือ้ผา้ และของแฮนดเ์มด ทีน่่ารักและใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ของบางอยา่งทํามาชิน้
เดยีวเพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ บางทอีาจเป็นสนิคา้ทีม่ชี ิน้เดยีวในโลก  ไดเ้วลานําทา่นสู่
สนามบนิอนิชอน  ไดเ้วลานําทา่นสูส่นามบนิอนิชอน ระหวา่งทางพาทา่นแวะละลายเงนิ
วอนทีร่า้นคา้สนามบนิ SUPER MARKET ซึง่ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กี
รอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมชอ็ค



โกพ้าย น้ําจิม้ปรงุรสหมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสมสําเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาลในราคาพเิศษ
กอ่นกลบัเมอืงไทย จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอนิชอน 

19.55  เดนิทางกลบัโดยสายการบนิ JIN AIR (LJ) เทีย่วบนิที ่LJ001 (มบีรกิารอาหาร
และเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

23.35  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง,สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ กรณุาแจง้บรษัิท กอ่นทําการ
จอง มฉิะนัน้ บรษัิทฯ มสิามารถรับผดิชอบใดใด ทัง้สิน้ 

ราคาทวัรร์วม 

-     คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามทีร่ะบใุนรายการ (ตัว๋
กรุป๊ไมส่ามารถเลือ่นวนักลบัได ้ตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้) ทีน่ั่งเป็นไปตามสายการบนิจัดสรรตาม
กรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบไุด ้

-     คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-     คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-     คา่ทีพั่กตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 

-     คา่ยานพาหนะนําเทีย่วตามรายการ 

-     คา่นํา้หนกัสมัภาระ สายการบนิ JIN AIR กําหนดนํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งไป-
กลบั ทา่นละ 15 กก. สมัภาระถอืขึน้เครือ่ง(Carry on) 7 กก. 

-     คา่หัวหนา้ทวัรนํ์าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

-     คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง การชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยี   อวยัวะ 
สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้500,000
บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้



ราคาทวัรไ์มร่วม 

-     คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, 
รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่
หัวหนา้ทวัรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

-     คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถ ิน่ทา่นละ 45,000 วอนหรอื 1,300 บาท ตอ่ทา่นตลอดท ั�งท
รปิ (ช ําระคา่ทปิทีส่นามบนิวนัเช ็คอนิ) 

-     คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีทีท่า่นตอ้งการใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท
หรอืตอ้งการใบกํากบัภาษี) 

-     คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 800฿/ทา่น 

-     คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิกําหนด (ปกต ิ15 กก.), คา่ประกนักระเป๋ากรณี
เกดิการชาํรดุเสยีหาย 

-     คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 3)ใบสําคญัถิน่ทีอ่ยู ่4)สําเนาทะเบยีน
บา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วี
ซา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทํา
เรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

ประกาศสาํคญั  รบัเฉพาะผ ูม้วีตัถปุระสงคเ์พ ือ่การทอ่งเท ีย่ว คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผ ูจ้ดั เป็นการ
ช ําระแบบจา่ยช ําระขาด และผ ูจ้ดัไดช้ ําระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช ําระขาด
เชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ั�นหากทา่นไมไ่ดร้ ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ย
สาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต )้  ทางผ ูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ั�งคา่ต ัว๋เคร ือ่งบนิ
ใหแ้กท่า่น 

  

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน้ํามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการ
บนิ * 

หมายเหตสุาํคญั:ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ชาํระเงนิคา่จองทวัร ์ คา่ทวัร ์
มสิามารถเปลีย่นแปลง วนัเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวนัเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจํา 
คา่ทวัรไ์ดท้กุกรณี และ กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั โดยเครือ่งบนิภายใน กรณุาแจง้บรษัิทฯ
กอ่นทีทํ่าการจองตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุป๊ไมส่ามารถ
ออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น บรษัิทฯแจง้ทา่นกอ่นการเดนิทาง 7 วนั โดยคนืเงนิคา่
ทวัรใ์หก้บัทา่นทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และคา่บรกิารนีรั้บเฉพาะ
นักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะบรษิทัฯ
ขอเรยีกชําระเงนิเพิม่ทา่นละ 300 USD ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูล
อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวนัสดุทา้ยชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหนา่ยกบัลกู



ทวัร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษิทัทวัร ์
ไมม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

ขอ้ความสาํคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้
ตอ้งถกูสง่ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตัว๋ขากลบั และรวมถงึคา่บรกิาร
อืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ 
ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทย
ในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวนัเดนิทางของตัว๋เครือ่งบนิ ทัง้นีข้ ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซง
ได ้ ** ตม. ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการ
ทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่น
ดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททวัรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

เง ือ่นไขในการจอง   มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่ง
นอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

*สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทาง
ไป-กลบั*)กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ
และดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา 
หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

เอกสารใชใ้นการเดนิทาง 

-     หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุา
เตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง  หนังสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ 
(ตําแหน่ง, เงนิเดอืน) 

-     สําเนาบตัรพนักงาน และสําเนากบตัรประจําตวัประชาชน พรอ้มเซน็สําเนาถกูตอ้ง 

-     กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมสําเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซน็รับรอง
สําเนา 

-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ 

-    การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินีเ้พือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นทีท่างบรษัิท
จะได ้  
 แจง้ใหห้ัวหนา้ทวัรท์ราบเพือ่ใหคํ้าแนะนําทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

การยกเลกิการจอง: เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลง
จองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการ
เดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ 



 หมายเหต:ุกรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ํารองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที4่ของการเดนิทางรวม
จํานวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึ
เวลา 20.00 น.ในวนันัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น
เวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผู ้
จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ 
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