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..EXCLUSIVE IN KOREA.. 

เกาหลี5วัน3คืน (พักซอรัค1คืน โซล 2 คืน)  

 ก าหนดเดนิทาง มีนาคม – เมษายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันแรก (ศุกร์) วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  

21.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ช้ัน 4 

ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ

อ านวย ความสะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน 

(**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลด

สัมภาระเรียบร้อยแล้วน าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ 

วันที่สอง (เสาร์) อินชอน-เกาะนามิ-วัดชินฮันซา                                                            (-/L/D) 

06.55น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน  ประเทศเกาหลีใต้  (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วข้ึน 2 ชั่วโมง 

เพื่อให้ตรง  กับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี ) หลังจากน าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

  จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ เกาะนามิ ตั้งอยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน ลงเรือเฟอร์รีข้ามไป

ยังเกาะ(ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ให้ท่านได้ดื่มด่ ากับธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ  

สถานที่แห่งน้ีเหมาะส าหรับ คู่รัก ที่มาเยี่ยมเยือนน าทุกท่านย้อนรอยสถานที่ถ่ายท าละครและ

ภาพยนตร์ อาทิ ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังไปทั่วเอเชีย “เพลงรักในสายลมหนาว” (Winter Love 

Song) ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติกพร้อมถ่ายรูปปั้นดาราแสดงน า BAE YONG 

JOON, CHOI JI WOO เพื่อเก็บเป็นภาพความประทับใจ นอกจากน้ียังเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์

ไทยทีท่ ารายได้สูงสุดในเอเชียเร่ืองกวนมึนโฮ และภายในเกาะน้ียังมีกิจกรรมอื่นๆเชน่ปั่นจักรยานชม

วิวเหมือนในละคร หรือชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี้(1) 

บ่าย         น าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน  หรือสวิตเซอร์แลนด์เกาหลี ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดคังวอน 

ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิว  อันงดงามที่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือ อีกชื่อเ รียกหน่ึงว่า

สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ซ่ึงจะผ่านเส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม ลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผา หุบ

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่  
(พักห้องละ 2 

ท่าน) 

ราคาเด็กอายุต่ ากว่า 
12 พักกับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน  
 

ราคาเด็กอายุ

ต่ ากว่า 12  พัก
กับผู้ใหญ่ 2

ท่าน 

 (มีเตียงเสริม) 

ราคาเด็กอายุต่ า

กว่า 12  พักกับ
ผู้ใหญ่ 2ท่าน 

 (ไม่มีเตียง

เสริม) 

 
พักเดี่ยว 

(บาท) 
 

9-13 มี.ค.61 24,900 บาท 24,900 บาท 24,900 บาท 22,300 บาท 5,000 

16-20 มี.ค.61 24,900 บาท 24,900 บาท 24,900 บาท 22,300 บาท 5,000 

23-27 มี.ค.61 24,900 บาท 24,900 บาท 24,900 บาท 22,300 บาท 5,000 

06-10 เม.ย.61 28,900 บาท 28,900 บาท 28,900 บาท 26,300 บาท 7,000 

13-17 เม.ย.61 28,900 บาท 28,900 บาท 28,900 บาท 26,300 บาท 7,000 

20-24 เม.ย.61 24,900 บาท 24,900 บาท 24,900บาท 21,300 บาท 5,000 



เขาและล าธาร  (ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เหมาะแก่การเข้าชม ข้ึนอยู่

กับค าสั่งของเจ้าหน้าที่อุทยาน) ข้ึนสู่จุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ซ่ึงจะสามารถมองเห็น

วิวทิวทัศน์บนยอดเขาดุจดั่งภาพวาดเกิน บรรยาย  จากน้ันน าทุกท่านนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์

ปางสมาธิขนาดใหญ่ ณ วัดชินฮันซา  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองและครอบครัว สร้างข้ึน

ในสมัยอาณาจักรชิลลาให้ท่านได้นมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งที่

ถูกสร้างข้ึนมาเพื่อสวดอ้อนวอนขอให้คาบสมุทรเกาหลีได้รวมกันเป็นหน่ึงเดียว จากน้ันน าท่านข้าม

ผ่านสะพานช าระล้างจิตใจเข้าสู่เขตวัดอันเก่าแก่อายุกว่าพันปี อิสระท่านให้ท่านได้ขอพรพระใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า      รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร(2)         

จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พัก Sorak Daemyeong,Sorak Hanhwa หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม (อาทิตย์) ท ากิมจิ-อิสระเอเวอร์แลนด์-ช็อปปิ้งตลาดทงแดมุน                 (B/L/D)           

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(3) 

จากน้ันท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ พาท่านไปเรียนรู้วัฒนธรรมการท ากิมจิของชาวเกาหลี

ใต้ กิมจิเป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริก

สีแดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ และยัง

น าไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แล้วจะมี

รสเผ็ด เปร้ียว และมีกลิ่นฉุน ท่านยังสามารถลองสวมใส่ ชุดฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี 

พร้อมถ่ายภาพสวยๆเก็บไว้เป็นที่ระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสนุกสนานกับ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลี 

ซ่ึงได้ถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาท่านจะได้สัมผัสกับความตื่นเต้น



ไปกับเคร่ืองเล่นมากมายหลากหลายชนิด โดยท่านสามารถเล่นเคร่ืองเล่นได้ทุกชนิดไม่จ ากัด

จ านวนคร้ัง กับบัตร DAY PASS อาทิเช่น รถไฟความเร็วสูง T-Express, รถไฟเหาะ, ท่องไปกับโลก

ของ สัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่ แรกของโลก, ชมสวนดอกไม้ ซ่ึงก าลังบานสะพร่ังอวดสีสัน

เต็มสวน (ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ เดือนเมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือน

มิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือน

พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(4)  

 จากน้ันน าทา่นอปปิ้งที่ตลาดดัง ตลาดทงแดมุน(Dongdaemun Market)ที่ตลาดน้ี เราสามารถ

ซ้ือข้าวของ และต่อราคาได้อย่างสนุกสนานเพราะมีร้านค้า ต่างๆมากมายตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศ

แบบโบราณ และมีแสงสีและดนตรีตลอดคืนสินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดน้ีคือเสื้อผ้า เคร่ืองแต่งกาย 

เคร่ืองหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เคร่ืองนอน รองเท้า เคร่ืองกีฬา 

ค่ า  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(5) 

จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พัก Biz,Mate,Maru,Coop City (In Seoul) หรือเทียบเท่า  

  

 

 

 

 

 

วันที่สี่ (จันทร์)  พระราชวังเคียงบกกุง-เอ้าท์เล็ต-ศูนย์โสม-ศูนย์เคร่ืองส าอางค์  

               (B/L/D)                                                                                                 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั(6) 

จากน้ันเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ย้อนอดีตสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และเรื่องราวในประวัติศาสตร์

เกาหลี แวะถ่ายรูปด้านหน้าท าเนียบ ประธานาธิบดี(บลูเฮ้าส์ ) ซ่ึงอยู่ในท าเลที่ดีที่สุดตามหลัก

โหราศาสตร์ มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตัวอยู่ ด้านหลังด้านหน้าเป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซ์

สัญลักษณ์แห่งสันติภาพอันงดงาม  

หลังจากนั้นจะน าท่านชมความย่ิงใหญ่ของ พระราชวังเคียงบ๊อกพระราชวังโบราณใหญ่ที่สุดใน

ประวัติศาสตร์เกาหลีมีอายุกว่า 600 ปี พระราชวังแห่งน้ี มีหมู่พระที่น่ังมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ ถูก

ท าลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็น

ที่ประทับของกษัตริย์สร้างข้ึ นในสมัยราชวงศ์โชซอนซ่ึงเป็ นราชวงศ์สุดท้ายภายใต้การปกครอง

ของระบอบกษัตริย์เกาหลี ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิมมากที่สุด 

 จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย 

เช่น นาฬิกา, แว่นตา, เครื่องส าอาง, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ อีก

มากมาจากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม



มากมาย เช่น นาฬิกา, แว่นตา, เครื่องส าอาง, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์เนม

อื่นๆ อีกมากมาย 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร(7) 

 จากนั้นน าท่านเดินทางไป ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งน้ีรัฐบาลรับรองคุณภาพ

ว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซ่ึงถือวา่เป็นโสมที่มคีุณภาพดีที่สดุ ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ ใหค้วามรู้

เกี่ยวกับโสมพร้อมอธิบายคณุภาพและผลติภัณฑ์ที่ผลิดจากโสม ให้ทา่นไดเ้ลอืกซ้ือโสมที่มีคุณภาพ

ดีที่สดุและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านช้อปปิง้ที่ร้านเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนักช้อปชาวไทยให้

ท่านได้ เลือกซ้ือกลับไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบ

เท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย 

จากน้ันพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ (HOKGENAMU/Raisin Tree Shop) ต้นไม้ชนิดน้ี

เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร ชาว

เกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูก

ท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกค้างจากอาหารและยา 

จากน้ันน าท่านช้อปปิง้ที่ ย่านเมียงดงได้ชื่อวา่เป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลีชั้นน า ซ่ึงในแต่ละ

วันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดนิช้อปปิ้งกนัอย่างล้นหลามท่านสามารถหาซ้ือสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้ง

เสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,เคร่ืองส าอางซ่ึงเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ Laneige Etude,IIope, 

Charmzone, Skin food, Face Shopเคร่ืองประดับ,ซีดีเพลง,วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย์ฮิตตลอดจน

ของที่ระลึกที่มีรูป ดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร(8) 

จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พัก Biz,Inter City,Prime is Seoul หรือเทียบเท่า  

 

 



วันที่ห้า (อังคาร) ร้านน้ ามันสนเข็มแดง-โซลทาวเวอร์-ตลาด ฮงแด –ซูเปอร์ละลายเงินวอน 

-กรุงเทพฯ                                                                                 (B/L/-) 

 

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก(9) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง หรือ RED PINE ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดง

ในประเทศเกาหลีซ่ึงจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้

เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็น น้ ามันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของ

ประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นน้ ามันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูล 

ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ ามันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ ามันสนน้ี 

สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี 

น าท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือ

ระดับน้ าทะเล น าท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 

องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ าฮันกัง 

จากน้ันให้ท่านชมเลือกซ้ือตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์ ในแบบต่างๆ กลับไปเป็นของฝาก ได้ที่ด้านล่างของ

โซลทาวเวอร์ได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดน

เกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็น

ตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี้ ต่างหู 

และสร้อยข้อมือ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(10)   

 หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นร้านค้าขนาดใหญ่ที่มี 2 ชั้น เป็นแหล่งช้อปปิ้ง

ที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยนิยมแวะซ้ือของฝากของขวัญกลับบ้าน โดยสินค้าส่วน

ใหญ่จะเป็นของแห้งที่สามารถเก็บไว้ได้นานๆ โดยไม่บูดเสีย เช่น บะหมี่เกาหลี ส่าหร่าย ขนม ลูก

อม ขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมบรรจุถุงสุญญากาศ ตะเกียบ เป็นต้น 

 จนถึงเวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ 

21.25 น.  น าท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 657  

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ) 

 

วันที่หก (พุธ) กรุงเทพฯ- สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

01.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

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

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งใหบ้ริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

มีหัวหน้าทัวร์บริการจากเมืองไทย เมื่อมีผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 16 ท่านข้ึนไป กรณีผูเ้ดินทางน้อยกว่า 16 
ท่าน มีไกด์ให้บริการท่านเดียว โดยไกด์จะรอรับท่านที่สนามบินทีป่ระเทศเกาหลี  



บริษัทขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทวัร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน เปน็ต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม 
 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 
 มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์เมื่อมีผู้ร่วมทาง 15ท่าน) 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
× ค่าท าหนังสือเดินทางไทย 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ 
× ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัม 
× วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องท าวีซ่าเข้าประเสา

ธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,400 บาท ส าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท า
เรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

× ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 20,000 วอน ต่อท่านต่อทริป 
× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 
 

เดินทางข้ึนต่ า 16 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า  
เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวัน
เดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆที่
ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อม
ยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนา
หนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจาก
ความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษ
อย่างต่ า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้
ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับ
คณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจ
ตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรือปรับราคาคา่บริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  



4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / 
ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ
ในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหาร
เวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่5 ของการเดินทาง รวมจ านวน 4 
ขวด 

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิ
อาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

**ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถ
ให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

 

 

 

 


