
 

 

 

 

Code KLJ14 : ทวัรเ์กาหล ีโซรคัซาน เทีย่วครบ สุดคุม้ 
เกาะนาม ิโซรคัซาน เอเวอรแ์ลนด ์ท ากมิจ ิใสชุ่ดฮนับก โซล  พระราชวงัเคยีงบก  
ศนูยโ์สม โซลเทาวนเ์วอร ์ชอ้ปป้ิงเมยีงดง ทงแดมุน ฮงฮกิ  คลองชองเกซอน  
TRICK EYE MUSEUM ICE MUSEUM ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ีรา้นละลายเงนิวอน  

แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องกรงุโซล ที ่Seoullo 7017  

  พกัโซรคัซาน 1 คนื โซล 2 คนื  
โดยสายการบนิ JIN AIR (LJ) บนิตรงถงึเชา้กลบัค า่ น า้หนกักระเป๋า 15 กก. มอีาหารและเครือ่งดืม่  

ก าหนดวนัเดนิทาง  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

10-14 เม.ย.61 18,988.- 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Inf 5,000฿ 

4,500.- 25 

11-15 เม.ย.61 24,988.- 4,500.- 25 

14-18 เม.ย.61 17,988.- 4,500.- 25 

20-24 เม.ย.61 17,988.- 4,500.- 25 

26-30 เม.ย.61 16,988.- 4,500.- 25 

02-06 พ.ค.61 16,988.- 4,500.- 25 

10-14 พ.ค.61 16,988.- 4,500.- 25 

18-22 พ.ค.61 16,988.- 4,500.- 25 



25-29 พ.ค.61 15,988.- 4,500.- 30 

 

 

22.00 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิขาออกช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์ P1-5 ประต ู7  สายการบนิ จนิแอร ์(LJ)  

มีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ 

(น า้หนกักระเป๋า15 กก./ทา่น ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก.ตอ่ทา่น หากตอ้งการ

ซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย และขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่

บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ)  

 

 

 

01.05 น. บินลัดฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ002  บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง  
 

08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหตุ: เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง 

(กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) หลังจากผา่นการตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากรเกาหล ีจากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะนาม ิเมอืง

ชนุชอน จังหวัดคังวอน ลงเรอืเฟอรร์ขีา้มไปยังเกาะ (ใชเ้วลาประมาณ 

10-15 นาท)ี ใหท้่านไดด้ืม่ด ่ากับธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิ

ซึง่ถอืเป็นชว่งเวลาทีด่ทีีสุ่ดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนตกิ ใหท้่านได ้

ยอ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังไปทั่ วเอเชีย  

WINTER LOVE SONG  หรอื เพลงรักในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพ

ความประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ 

CHOI JI WOO รปูปั้นทีส่รา้งขึน้เพือ่ไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ กับ

ฉากและเนื้อเรือ่งทีเ่รยีกเสยีงสะอืน้และน ้าตาของผูช้มนอกจออยา่งท่วมทน้  นอกจากนี้ยงัมกีจิกรรมอืน่ๆใหท้่าน

ไดป่ั้นจักรยานชมววิเหมอืนในละครหรอืชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ จากนัน้ ใหทุ้กทา่นไดเ้ลอืกซือ้ตุ๊กตาหมทีี่

แต่งตัวในหลากหลาย COLLECTION ที ่TEDDY BEAR MUSUEM 

ขนาดย่อม ที่ย่อมากจาก เกาะเชจูเลยทเีดยีว จะไดเ้ห็นไดส้ัมผัสหม ี

เท็คดีแ้บรท์ีน่่ารักจากทั่วโลกทีม่มีากวา่ 100 ปี โดยจัดท าเป็นเรือ่งราว

และฉากที่แสดงเรื่องราวและจ าลองวถิีชวีติของคนเกาหลี โดยใช ้

ตุ๊กตาหม ีแต่งตัวตามสไตล์น่ารักๆมทีัง้แบบแสดงโชวแ์ละเป็นแบบ

เคลือ่นไหวได ้ทา่นยงัสามารถซือ้ ตุ๊กตาหม ีTEDDY BEAR SHOP 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  เมนู TAKKALBI ไกผ่ดัเผ็ดบารบ์คีวิเป็นเนือ้ไกท่ีห่ ัน่

ออกเป็นชิน้พอค าคลุกเคลา้ดว้ยซอี ิว๊เครือ่งปรุงและหมกัทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึน าเนือ้ไก่และผกัมาผดับน

กระทะยกัษ ์พรอ้ม กมิจ ิซุปสาหรา่ย และขา้วสวย 

บา่ย เดนิทางสูจั่งหวัดคังวันโด เพือ่เขา้สู ่อุทยานแหง่ชาตโิซรคัซาน (ไมร่วม CABLE 

CAR ) แดนมหัศจรรยแ์ห่งขุนเขาของผนืป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่าไมแ้ละล าธาร

ตามธรรมชาตทิีม่คีวามงดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ตลอดทัง้ปีในฤดูใบไมผ้ลภิเูขาจะถูก

ปกคลุมไปดว้ยใบไมเ้ขยีวขจใีหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับววิสองขา้งทางทั่วทัง้หุบเขา  

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่วดัชนิฮนึซา กอ่นเขา้สูอ่าณาเขตของวัดชนิฮนึซาใหท้่าน

ไดถ้่ายรูปกับอนุสาวรยีห์มเีสีย้วพระจันทร ์ทีส่รา้งขึน้จากความเชือ่ในต านานเรือ่งเล่า

ว่าหมเีป็นตน้ก าเนดิของชาวเกาหล ีจากนัน้ น าท่านนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิป์าง

สมาธขินาดใหญ่กลางหุบเขาที ่ วัดชนิฮนึซา  วัดเก่าแกท่ีส่รา้งในสมัยอาณาจักรชลิ

ลา่ อายมุากกวา่ 1,000 ปี ทา่นยังสามารถขา้มสะพานเขา้สูเ่ขตวหิารเพือ่สกัการะและ

ขอพรจากพระพุทธรูปดา้นใน รวมทัง้ภาพวาดที่เกี่ยวเนื่องกับลัทธเิต๋า และพุทธ

ศาสนาทีน่่าสนใจ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนพูเิศษ : บฟุเฟ่ตช์าบไูมอ่ ัน้ !!! สไตลเ์กาหล ี

จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั: I – PARK OR HYUNDAI SOO หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั (อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั) 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ

วนัทีส่อง อนิชอน - เกาะนาม ิ- TEDDY BEAR MUSEUM – อทุยานแหง่ชาตซิอรคัซาน - วดัชนิฮงึซา  

ซอรคัซาน                                                                                                 ,เทีย่ง,เย็น                                                                        



(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 
 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่) จากนัน้ น าท่าน

เดนิทางสู ่ กมิจแิลนด ์เล่ากันว่ากมิจเิกดิขึน้สมัยโชชอนโดยชาวบา้นจะเก็บผัก

สดหมักไวใ้นไหเพือ่ไวก้นิไดใ้นทุกฤดูกาล ชาวเกาหลจีะน ากมิจใิสล่งในอาหาร

แทบทุกชนดิ ตัง้แต่ ขา้วสวย ซปุ ขา้วผัด สตู บะหมี ่จนกระทัง้พซิซา่ และเบอร์

เกอร ์”กมิจ”ิ จงึถอืเป็นอาหารประจ าชาตขิองคนเกาหล ีทีไ่ม่ว่ามือ้ไหนจะตอ้งมี

กมิจเิป็นเครือ่งเคยีงประจ าโต๊ะอาหารในทกุมือ้ ใหท้่านไดเ้รยีนรูส้ว่นผสมของการ

ท ากมิจแิละไดฝึ้กลองท าดว้ยฝีมอืของตัวเองพรอ้มน าทกุทา่นไดใ้สช่ดุประจ าชาติ

เกาหล ี“ฮันบก” และถ่ายรูปภาพความประทับใจ จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถูกขนาน

นามว่า “ดสินียแ์ลนด์เกาหลี”สวนเปิดในหุบเขาที่มชี ือ่เสยีงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะ

ประกอบไปด ว้ย Global Fair,American Adventure, Magic Land European Adventure และ Equatorial 

Adventureการท่องเทีย่วภายในสวนสนุกแห่งนี้ แนะน าว่า ควรขึน้รถบัสท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารชีมไล

เกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ทีน่ี่ ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยูด่ว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุขและชมความ

น่ารักของหมทีี ่สามารถสือ่สารกับคนขับไดอ้ย่างดไีม่ว่าจะตัวใหญ่มากถงึใหญ่

นอ้ยจากนัน้ทดลองสนุกกับเครือ่งเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express 

หนอนสะบัดชารป์ โรงหนังสามมติบิา้นผสีงิ หมุนตลีังกาสองตลบ เป็นตน้ หรอื

ทา่นสามารถเดนิไปชมเทสกาลดอกไมท้ีจ่ัดไดอ้ยา่งสวยงามเป็นสวนขนาดใหญ่

ชมดอกไมห้ลากสีสันสวยงาม เด ินทางระหว่างช่วง 15 มีนาคม – 5 

พฤษภาคม จะไดช้มเทศกาล Everland Tullpip Festival 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) เมนู PORK KALBI หมูยา่งเกาหลเีป็นอาหารพืน้เมอืง

เกาหลเีลือ่งชือ่และเป็นทีรู่จ้กักนัดที ัว่โลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกลอ่ม โดยน าหมสูว่นทีต่ดิกบักระดกู 

น าไปยา่งบนเตาถา่นแบบด ัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ     

บา่ย น าทา่นเดนิทางเขา้สูก่รงุโซล ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ีเชน่ ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, 
SULWASOO ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ในราคาพเิศษ ถงึเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ ือ่ว่าใหญ่ทีส่ดุใน
เอเชีย ตลาดทงแดมุน หา้งสรรพสนิคา้กว่า 10 แห่ง ที่บางหา้งเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เช่น  MIGLIORE, 
DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี ่อาทิ
เชน่ เสือ้ผา้บุรุษ-สตร ีรองเทา้บุรุษ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัว ถุงเทา้ ผา้พันคอ ใน
ราคาเกาหลอีย่างแทจ้รงิ จากนัน้ น าท่านไปชม แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของกรุงโซล ที่ Seoullo 7017 Seoullo 

7017 เกดิจากการปรับทัศนียภาพของถนนยกระดับทีเ่กอืบจะถูกทุบทิง้บรเิวณ Seoul Station ใหก้ลายมาเป็น
สวนสาธารณะลอยฟ้า  

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพตน้ต ารบัชาววงั 
เสริฟ์ในหมอ้ดนิ  

 จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 
 ที่พกั: GALAXY HOTEL OR BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกล้เคียงกนั อิสระพกัผ่อนตาม

อธัยาศยั 

วนัทีส่าม กมิจ+ิสวนชุดฮนับก– EVERLAND – COSMETIC SHOP – ชอ้ปป้ิงทงแดมนุ  เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                       

   



(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 
 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) จากนัน้ 

น าท่าน ชมดอกซากุระ ณ สวนยออโิด ชมดอกซากรุะแหง่เกาหล ีณ 
ถนนยออโิด ที่จะบานสะพร่ังไปทั่วไปถนนยูอโิดะ หรอื ยออโิด มตีน้
ซากุระกว่า 1,400 ตน้ในบรเิวณนี้ ซ ึง่ในเดือนเมษายน (สงกรานต)์ใน
แต่ละปี จะม ีการจัดเทศกาลดอกซากรุะ ณ ถนนสายนี ้ทา่นจะไดส้มัผัส
สสีันแห่งดอกซากุระ พรอ้มถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึในบรรยากาศสุดแสนโร
แมนตคิ ในยามเย็นถนนสายนี้ก็จะคกึคัก มกีจิกรรมรืน่เรงิหลากหลาย 
และมดีวงไฟประดับประตัดกับสขีามอมชมพูของดอกซากรุะทีส่วยงาม  
จากนัน้ น าท่านสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็น
โสมที่อายุ 6 ปี ซึง่ถือว่ามคีุณภาพดีที่สุด ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้โสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสม
เกาหลีถอืเป็นยาบ ารุงร่างกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ีจากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่รา้น
สมุนไพร RED PINE เป็นผลติภัณฑ์ ที่สกัดจากน ้ามันสน ที่มสีรรคุณ
ช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลใน
ร่างกาย จากนัน้ น าท่านเดนิทางผ่านชมท าเนยีบประธานาธบิด ีหรอื 
บลูเฮาส ์ จากนัน้ น าท่านชม พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวังเกา่แก่
ทีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็นศูนยก์ลาง
การปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทัง้ทีป่ระทับและฐานอ านาจของพระ
เจา้แทจอนและ ปกครองเกาหลีของญี่ปุ่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาด
ยักษ์ขึ้นคั่นเพื่อตอ้งการแสดงนัยเด่นชัดว่าตอ้งการตัดความผูกพัน
ระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลังนี้ไดถู้กรือ้ถอนไปในโอกาส
ครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญีปุ่่ นในเขตพระราชวังยงัมพีระต าหนักเคยีวฮเวร ูเป็นอาคารสองชัน้ตัวพระต าหนัก
ถกูสรา้งใหย้ืน่ออกไปกลางสระน ้าทีเ่ต็มไปดว้ยฝงูหงสส์รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับจัดงานเลีย้งพระราชทาน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) เมนู FISH ROAST ปลายา่งสไตลเ์กาหล ีเสรฟิพรอ้ม
ดว้ยน า้ซุปปรงุรส รบัประทานพรอ้มผกัและเครือ่งเคยีง ขา้วสวยรอ้นๆ 

บา่ย จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางไป  ยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดีัง MY NAME IS 
KIM SAM SOON และ  BOY OVER FLOWER ที ่“นัมซาน” ภูเขาแห่งเดยีวที่
ตัง้อยูใ่จกลางกรุงโซล บนยอดเขามหีอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมอืง
ที่ สู งที่ สุ ด ใน โลกมีค วามสู งถึง  480 เมต ร เหนื อ
ระดับน ้ าทะเล น าท่านสู่ NAMSAN VIEW  POINT 
ใหท้่านไดถ้่ายรปูและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหล ี
นิยมมาคลอ้งกุญแจไวด้ว้ยกันระเบียงทุกดา้นของ 
SEOUL TOWER จึงเต็มไปดว้ย กุญแจหลากหลายส ี
( ไ ม่ ร ว ม ค่ า ลิ ฟ ท์ )  น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู ่ 
Cheonggyecheon หรือเรยีกอีกชือ่หนึ่งว่า คลองชองเกชอน หรอื ชองเคยอน 

เป็นคลองทีม่มีาตัง้แต่สมัยโบราณตัง้แต่ยุคของราชวงศโ์ชชอน มอีายุมากกว่า 600 ปี ความยาว 
ประมาณ 11 กโิลเมตร ไหลผา่นกลางกรุงโซล จากนัน้ น าทา่นชมแหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY 
FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมมากมาย อาท ินาฬกิา,  แว่นตา,เครื่องส าอางค์,กระเป๋า,กลอ้ง
ถ่ายรปู หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้่านอสิระได ้เลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่ถงึเวลาน าท่านเดนิทางช ้
อปป้ิงที ่เมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหลที่านสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชัน่ล่าสดุของเกาหลี
ไดท้ีน่ีโ่ดยเฉพาะสนิคา้วยัรุน่เชน่เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดับ ทัง้แบรนดเ์นม เชน่ EVISU, 
GAP, ONISUKA TIGERและสินคา้จากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องส าอางเช่น ETUDE 

HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP,MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE  

วนัทีส่ ี ่ ชมดอกซากรุะ ณ สวนยออโิด – ศนูยโ์สมรฐับาล – RED PINE – บลเูฮาส ์– พระราชวงัเคยีง

บ็อค – พพิธิภณัฑพ์ืน้เมอืง – DUTY FREE – ชอ้ปป้ิงเมยีงดง                      เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                       

   



ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่) เมนูพิเศษ บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงย่างสไตลเ์กาหล ีฟรกีบั
หลากหลายเนื้อสตัว ์ เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อววั ปลาหมึก อาหารสไตล์เกาหลี ข้าวสวยและน ้าซุป
หลากหลายรสชาต ิจนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

 ที่พกั: GALAXY HOTEL OR BENIKIA SEOUL หรอืระดบัใกล้เคียงกนั อิสระพกัผ่อนตาม
อธัยาศยั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

 
 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที9่) จากนัน้ น าท่าน

เดนิทางสู่  ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบน

ภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์อง

สมนุไพรฮ๊อกเกตนามนูี้ เป็นทีน่ยิมของคนเกาหลรีุ่นใหม ่เพราะมผีลชว่ยดูแลตับ

ใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลายจาการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่

สารตกคา้งจากอาหาร และยา สมควรแกเ่วลาจากนัน้ น าท่านชม AMETHYEST 

FACTORY ชมโรงงานพลอยสีม่วง เป็นของน าโชคของชาวเกาหลีซึ่งม ี

แหล่งก าเนดิใน ประเทศเกาหลี คนเกาหลมี ีความเชือ่ว่า เป็นพลอยน าโชค น า

ความโชคดมีา ใหแ้ก ่ผูท้ีม่ไีวค้รอบครอง    

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) 

บา่ย น าท่านสู ่TRICK EYE  MUSEUM แกลอรี ่“เคล็ดลับงานศลิปะแหง่ภาพ” 

แนวคิดรูปแบบใหม่ เพื่อตอ้งการจะจุดประกายความคิดสรา้งสันและ

จนิตนาการของการสรา้งภาพ โดยใชเ้ทคนิคพเิศษจากภาพสามมติทิี่รวม

ทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพกระตุน้ความเคลือ่นไหวของภาพ

ใหม้ีม ิติเหมือนจริง โดยใหท้่าทางต่างๆ ที่รูปถ่ายของท่านจะออกมาดู

ประหนึ่งเหมอืนจรงิในเหตุการณ์  พรอ้มกับเขา้ชม ICE MUSEUM เมอืง

น ้าแข็งทีม่ผีลงานศลิปะแกะสลักน ้าแข็งกวา่ 50 ช ิน้  รวมอยูใ่นทีเ่ดยีว พรอ้ม

จัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จ าลองเป็นเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็น

น ้าแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ดว้ยสไลเดอรน์ ้าแข็ง และกจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย 

ใหคุ้ณไดเ้ดนิเทีย่วอยา่งไมรู่ส้กึเบือ่ อาท ิสัมผัสประสบการณ์น่ังรถลากกวาง

รดูอรฟ์ ทักทายลงุซานตา้ โพสทา่คูก่บันกเพนกวนิขัว้โลก ส ารวจบา้นน ้าแข็ง

เอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน ้าแข็ง ชมววิจากบนก าแพงเมอืง และลองเขา้พัก

โรงแรมทีทุ่กอย่างท าจากน ้าแข็งและเดนิทางไป ชอ้ปป้ิงทีฮ่งอกิ แหล่งช ้

อปป้ิงทีอ่ยูล่อ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลัยชือ่ดังในเกาหล ีสนิคา้ในยา่นนีส้ว่น

ใหญ่เป็นสนิคา้วัยรุน่ทีท่ันสมัยและราคาไมแ่พงเชน่เสือ้ผา้ทีอ่อกแบบโดยดี

ไซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋าเครือ่งประดับ เครือ่งส าอาง และยังมรีา้นแบ

รนด์เนมอยู่ทั่ วไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ลานหนา้ประตูของ

มหาวทิยาลัยฮงอคิ จะมีผลงานศลิปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เครือ่งประดับ 

ตุ๊กตา เสือ้ผา้ และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใชค้วามคดิสรา้งสรรค์ ของ

บางอยา่งท ามาชิน้เดยีวเพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ บางทอีาจเป็นสนิคา้ทีม่ชี ิน้เดยีว

ในโลก  ไดเ้วลาน าท่านสู่สนามบนิอนิชอน  ไดเ้วลาน าท่านสู่สนามบนิอนิชอน ระหว่างทาง  พาท่านแวะละลาย
เงนิวอนทีร่า้นคา้สนามบนิ SUPER MARKET ซึง่ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของ

กนิ เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน (มาม่าสไตลเ์กาหล)ี อูดง้ กมิจ ิขนมช็อคโกพ้าย น ้าจิม้ปรุงรสหมูย่างเกาหล ีไก่ตุ๋น

โสมส าเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาลในราคาพเิศษกอ่นกลับเมอืงไทย จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศ

ยานอนิชอน 

วนัทีห่า้        ศนูยส์มนุไพรฮอ๊กเกตนาม ู– TRICKEYE MUSEUM + ICE MUSEUM – ชอ้ปป้ิงยา่นฮงอคิ  

                                                                                                                                   เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                        

              SUPER MARKET - กรงุเทพฯ       



19.55 น.  เดนิทางกลับโดยสายการบนิ JIN AIR (LJ) เทีย่วบนิที ่LJ001 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบน

เครือ่ง) 

23.35 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

 

    **เฉพาะพเีรยีดเดนิทางวนัที ่11-15 และ 12-16 เมษายน เวลาและไฟทบ์นิ ดงันี ้ 

11-Apr 12-Apr LJ004 15-Apr LJ003 25 
02.15-09.30 // 21.25-01.15+1 

12-Apr 13-Apr LJ004 16-Apr LJ003 25 

 

 

 

 

 

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ 

กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นท าการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดใด ท ัง้ส ิน้ 

ราคาทวัรร์วม ราคาทวัรไ์มร่วม 

- ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษี
สนามบนิทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ
เลือ่นวันกลับได ้ตอ้งไป-กลับพรอ้มคณะเท่านัน้ ) ทีน่ ัง่เป็นไป
ตามสายการบนิจดัสรรตามกรุ๊ปทวัร ์ไม่สามารถระบุ
ได ้

- คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตาม

โรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
- คา่ยานพาหนะน าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าน ้าหนกัสมัภาระ สายการบิน JIN AIR ก าหนด

น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งไป-กลบั ท่านละ 
15 กก. สมัภาระถอืขึน้เครือ่ง(Carry on) 7 กก. 

- ค่ าหั วหน ้าทั วร์น าท่ านท่ องเที่ ย วตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

- ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง การชดเชยอุบัตเิหตุ
สว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยี อวัยวะ สายตาหรอืทุพพล
ภาพถาวรสิน้เชงิ 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่อ
อุบัตเิหตุแต่ละครัง้500,000 บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์
ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถส ัง่ซื้อประกนั
สขุภาพเพิม่ได ้

 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง, ค่า
โทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการ 
(หากท่านตอ้งการสั่งเพิม่ กรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวร์
แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

- ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้งถิ่นท่านละ 45,000 
วอนหรอื 1,300 บาท ตอ่ทา่นตลอดทัง้ทรปิ (ช าระ
คา่ทปิทีส่นามบนิวันเชค็อนิ) 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 
3% (กรณีที่ท่านต้องการใบเสร็จรบัเงนิในนาม

บรษิทัหรอืตอ้งการใบก ากบัภาษ)ี 
- คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 800฿/ทา่น 

- คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิ
ก าหนด (ปกต ิ15 กก.), ค่าประกันกระเป๋ากรณีเกดิ
การช ารดุเสยีหาย 

- คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตัว
คนต่างดา้ว 3)ใบส าคัญถิน่ที่อยู่ 4)ส าเนาทะเบียน
บา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รูปถ่ายส ี2 
นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่
ใหท้่านโดยจ่ายค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรับหนังสือ
เดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผู ้
จัดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ * 
 
หมายเหตสุ าคญั : ราคาและค่าบรกิารเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ช าระเงนิคา่จองทัวร ์ ค่าทัวร ์มสิามารถเปลีย่นแปลง 
วันเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมดัจ า คา่ทัวรไ์ดทุ้กกรณี และ กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจาก
ต่างจังหวัด โดยเครือ่งบนิภายใน กรุณาแจง้บรษัิทฯก่อนที่ท าการจองตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจ านวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ท่าน บรษัิทฯแจง้ทา่นกอ่นการเดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิค่า
ทัวรใ์หก้ับท่านทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และค่าบรกิารนี้รับเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้ และ
กรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะบรษิทัฯขอเรยีกช าระเงนิเพิม่ทา่นละ 200 USD  ประเทศเกาหลี



ใตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรูป และชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวนัสุดทา้ยชา่งภาพจะน าภาพถา่ย
มาจ าหนา่ยกบัลูกทวัร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษิทัทวัรไ์มม่ ี
การบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 
ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหลู้กคา้ตอ้งถูกส่งตัวกลับเขา้
ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอืน่ๆที่เกดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลูกคา้จะตอ้งเป็น
ผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใน
ทุกกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบนิถัดไปที่มทีี่น่ังว่าง หรอืตามวันเดนิทางของตั๋วเครื่องบนิ ท ัง้นี ้ข ึน้อยู่ทาง
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  
** ตม. ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสัมภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีก
สมัภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่ับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดุลพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวรไ์มส่ามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้
 
เงือ่นไขในการจอง   มดัจ าท่านละ 8,000 บาทตอ่ท่าน  และ ช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วันล่วงหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอื
ยกเลกิการเดนิทาง)   

 

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้
เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
เอกสารใชใ้นการเดนิทาง  
- หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดอืน **กรณีท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหมก่รุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่ม

เกา่ไปดว้ย ณ วันเดนิทาง  หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ (ต าแหน่ง, เงนิเดอืน) 
- ส าเนาบตัรพนักงาน และส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน พรอ้มเซน็ส าเนาถกูตอ้ง 
- กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซน็รับรองส าเนา 
-   กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ 
-   การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินี้เพือ่ประโยชน์ในการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองท่านทีท่างบรษัิทจะไดแ้จง้ใหห้ัวหนา้ทัวร์

ทราบเพือ่ใหค้ าแนะน าทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้
 
การยกเลกิการจอง:เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาดเมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจ า 
หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  

 

หมายเหต ุ 



กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และ
บรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ
รว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทางถงึวันที ่4 ของการเดนิทางรวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ 
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทาง
นัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม 
พ.ร.บ การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่ง
การเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
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