
 

 

KOREA WINTER’S SOUL 
โรงแรม/ที่พัก ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 

 
 
สนุกกับเครื่องเลนมากมายที่ EVERLAND I พรอมสักการะขอพร ณ วาวูจองซา I พา
ทานสนุกสนานกับลานสกีกวาง เลนสกีสุดมันส I ชม STRAWBERRY FARM ชิมสตรอว
เบอรรีสดๆ จากไรลูกใหญแบบเต็มคํา  I  ชอปของฝากสุดนารักที่ LINE FRIENDS 
STORE  I ชมแมน้ําฮัน I เดินเลนท่ีอาคาร DDP ทงแดมุนดีไซนพลาซา  I  
“Seoullo7017” สะพานลอยฟาแลนดมารคแหงใหมกรุงโซล 

 
 

#ตารางสรุปโปรแกรมทองเที่ยวเกาหล ี5 วัน 3 คืน 
วัน โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม/ที่พัก 
1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  Iทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - 

2 

ทาอากาศยานนานาชาติอนิชอน I  เกาะนามิ  I ปน RAIL BIKEI 
สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK I 
อิสระเลนสกี (ไมรวมคาเขาลานสกี คาอุปกรณและชุดสําหรับเลนสกี) 
หรือ ONEMOUNT SNOW PRAK (ไมรวมบัตรเขา) **กรณีท่ีสกีกลางแจงปดจะเขา ONEMOUNT 
SNOW PRAK แทน** 

SUWON JM หรือ
เทียบเทา โรงแรม
มาตรฐาน 

3 
สตอรวเบอรีฟารม  I  วัดวาวูจองซา I ทําขาวหอสาหราย+ชดุฮันบก  I  
TRICK ART MUSEUM I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเขาและเคร่ืองเลนไมจํากัด) I สวนลอยฟา 
SEOULLO 7017 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเทา โรงแรม
มาตรฐาน 

4 

ศูนยน้ํามันสนแดง I ศูนยพลอยอเมทิส I ศูนยเวชสําอาง I  ศูนยสมุนไพร  I 
พระราชวังชางด็อก I ศูนยรวมของวัยรุนเกาหลเีมียงดง I LINE FRIENDS STORE I ศูนยการคา
แฟช่ันแหงเกาหลทีงแดมุน I DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)I ชมบรรยากาศดอกไมไฟ 
LED ROSE GARDEN I นั่งรถชมบรรยากาศของแมน้ําฮัน 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเทา โรงแรม
มาตรฐาน 

5 
NSEOUL TOWER (ไมรวมลิฟท) I DUTY FREE I คลองชองเกซอน I  
ศูนยโสม I SUPERMARKET 

- 

 

    \         

KOREA WINTER’S SOUL 
#โปรแกรมทองเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน 



 

 

 
ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ Iทาอากาศยานนานาชาติอินชอน 

 
คณะเดินทางพรอมกันท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4  ณ เคานเตอรสาย
การบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวย
ความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของทาน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอรตใหแก
เจาหนาที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรียบรอยแลว นาํทานออกเดนิทางสูประเทศ
เกาหลีใต 

    
 

 ออกเดินทางจาก ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน 

สายการบิน รหัสเที่ยวบิน เวลาเดินทางจากประเทศไทย เวลาเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต 

 ZE512 22.20 น. 06.00 น. 

 7C2204 01.00 น. 08.40 น. 

 LJ002 01.05 น. 08.25 น. 

 TW102 01.20 น. 08.40 น. 

 ZE514 01.55 น. 09.45 น. 

 

ขอแนะนําเพื่อความสะดวกในการเขารับการตรวจคนกอนขึน้เครื่องบนิ ของเหลว เจล และสเปรยทุกชนิด ตองบรรจุใน

ภาชนะที่มีขนาดความจุไมเกิน 100 มิลลิลิตร สําหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แมจะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย เพียง
เล็กนอยก็ไมสามารถนําติดตัวขึน้เครื่องบนิได ภาชนะท้ังหมดตองใสรวมกันไวในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปด - ปด ผนึกได และมี
ความจุรวมกันไมเกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวท่ีไดรับการยกเวน ไดแก นม และอาหารสําหรับเด็กทารกในปริมาณที่
เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกํากับชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ที่ซื้อจากรานคาปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่ทา
อากาศยานตองบรรจุในถุงพลาสติกใสปดผนึกปากถุงไมมีรองรอย การเปดปากถุง และมีหลักฐานแสดงวาไดซื้อ ณ วันที่
เดินทาง เพื่อนําไปแสดงตอเจาหนาที่ ณ จุดตรวจคน อยางไรก็ตามแตละประเทศจะมีกฎ การนําของเหลว ขึ้นเครื่องแตกตางกัน 
การนําผลิตภัณฑของสดที่ทําจากสัตวไมวาเนื้อหมู เนื้อววั ผัก ผลไมสด ไมอนุญาตใหนําเขาประเทศเพ่ือปองกันโรคตางๆเพราะ
หากศุลกากรตรวจพบจะตองเสียคาปรับ 

 

   ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน  I  เกาะนามิ  Iปน RAIL BIKE  I 
สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK  I  อิสระเลนสกี (** ไมรวมคาเขา
ลานสกี คาเชาชุด+อุปกรณสกีและครูฝก **) 
 
#เกาะนาม ิ

1 

2 



 

 

เชา เดินทางถึงสนามบนินานาชาติอนิชอนประเทศเกาหลีใต (กรุณาปรับเวลาของทานใหเร็วขึ้น2 ชั่วโมงเพ่ือใหตรง
กับเวลาทองถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรแลว นําทานเดินทางสู 
ทาเรือเฟอรร่ี เพื่อขามฟากไปยัง เกาะนาม ิตั้งอยูกลางทะเลสาบซองเพียง ชื่อ “นามิ” 
ตั้งขึ้นเพื่อเปนเกยีรติแกนายพลนามิ เกาะนามินั้นเรียกตัวเองวา NAMINARA 
REPUBLIC และเรียกตั๋วเรือขามฟากและตั๋วเขาชมเกาะวาวีซา ทําใหรูสึกเสมือนขาม
มาเท่ียวรัฐๆ หนึ่งท่ีเปนเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศรมร่ืน เต็ม
ไปดวย ตนสน ตนเกาลัด ตนแปะกวยตนซากุระตนเมเปล และ ตนไมดอกไมอื่นๆ ที่
พลัดกันออกดอกเปลีย่นสีใหชมกันทุกฤดูกาล เปนสถานที่โรแมนติก สําหรับคูรัก
หนุมสาว และ ที่พักผอนหยอนใจของครอบครัว ที่นี่เคยเปนหนึ่งในสถานท่ีถายทํา
ละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนตไทย
เร่ือง กวนมึนโฮ ใครที่อยากแชะรูปคูกับเบยองจุน และทิวสนท่ีเรียงตัวสวยงามทอด
ยาวไปจนสุดลูกหูลูกตา ตองไมพลาดที่จะมาเยือนที่นี่สกัครั้ง อิสระใหทานถายรูปไดตามอัธยาศัย ไดเวลา
สมควรนั่งเรือกลับมายังฝง.. 
 
#ดักคาลบี้ (DAKGALBI) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บริการทานดวยเมนู ดกัคาลบี้ (DAKGALBI) ไกผัดเผ็ดบารบีควิเกาหลี 
อาหารยอดนยิม อีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี โดยวิธีการนําเนื้อสัตวที่ห่ันเปนชิ้นๆ และผักตางๆ มาผัดรวมกัน
กับซอสบารบีควิในกระทะเหล็กแบนขนาดใหญ 

 
#RAIL BIKE 

  บาย หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ นําทานพบกับความสนกุในการ ปนจักรยานบนรางรถไฟหรือ "RAIL 
BIKE” ซึ่งเปนกิจกรรมใหมลาสุดที่ชาวเกาหลีกําลังนิยมมากในปจจุบันตลอดเสนทาง 7 กิโลเมตรทานจะอิ่มเอม
กับธรรมชาติท่ีสวยงามไดชมบรรยากาศของแมน้ํา และ ดอกไมที่บานสวยงามอยูขางทาง โดยรถ 1 คันปนได 4 
ทาน (ใชเวลาประมาณ 40 นาที) 

 
#สะพาน Soyanggang Skywalk 
จากนั้นพาทุกทาน ชมสะพานกระจกแกว ใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศ พรอมถายรูปสวยๆ กับ
สะพาน Soyanggang Skywalk เปน Skywalk ที่ยาวที่สุดของเกาหลี ที่ใหความรูสึกเหมือนคุณกําลังเดินอยูบน
น้ํา  
 
 

#ลานสกีรีสอรท 
จากนั้นพาทานเดินทางสู ลานสกีรีสอรท ระหวางทางทานจะไดช่ืนชมบรรยากาศสองขางทางในชวงฤดูหนาว
อันแสนงดงามของประเทศเกาหลีท่ีสวยที่สุด ถึงสกีรีสอรทอิสระใหทุกทานไดสัมผัสหิมะและสถานที่ท่ีงดงาม 
พรอมถายรูปเปน ที่ระลึกและเลนสกีซึ่งลานสกีแหงนี้มีความทาทายใหทานไดสัมผัสดวยเนินหิมะท่ีมีความสูง
ไมต่ํากวา 1 กิโลเมตรขึ้นไป และเปนที่กลาวขวัญถึงวาเปนสวรรคของนักสกีมือใหม แตก็มีทางวิ่งสําหรับมือ
อาชีพเชนกัน มีเนินรูปตัวเอสเปนตัวเชื่อมระหวางยอดเนินและพื้นดานลางมาทาทายความสามารถของทาน
ตามอัธยาศัยพรอมเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสายลมเยน็ในฤดหูนาวและทํากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะ
กวาง  
(** ไมรวมคาเขาลานสกี คาเชาชดุ+อปุกรณสกีและครูฝก **) 



 

 

**การเตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผาพันคอ แวนกันแดด เสื้อแจคเกตกันน้ําหรือผารม และ
กางเกงรัดรูป เปนตน ขอคําแนะนําและฝกวิธีการเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภยัของ
ทานเอง** 
**ในกรณีที่ลานสกีกลางแจงปด เราจะพาทานสูลานสกีในท่ีรม ONEMOUNT SNOWPARK แหลงทองเที่ยวใหม
ลาสุดใกลกรุงโซล มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย เชน FITNESS &GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING 
MALL หากทานใดที่ไมสนใจเลน SNOW PARK สามารถเดินชอปปงตามอัธยาศัย มีทั้ง H&M,ADIDAS และ มแีบ
รนดชั้นนําอีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถเลนเครื่องเลนหลากหลายชนิดท้ัง บันจี้จัมพ, ไมลากเลื่อน, มา
หมุน ,สไลเดอร(ไมรวมบัตรเขา) 
 
#พุลโกกิ (BULGOGI) 

 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย พุลโกกิ (BULGOGI) สวนผสมจะมีเนื้อสัตว วิธีการทําคือ 
หั่นเนื้อสัตวเปนชิ้นบางๆ แลวหมักกับเครื่องปรุงตางๆ กอนนําไปตมน้ําขลุกขลิก  

 
หลังจากนั้นนําทานเขาสูที่พัก SUWON : SUWON JM 

หรือเทียบเทา โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต 

 
สตรอวเบอรรีฟารม  I  วัดวาวูจองซา  I  ทําขาวหอสาหราย + ใสชุดฮันบก  I  
TRICK ART MUSEUM  I  สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเขาและเครื่องเลนไม
จํากัด)  

 
   เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 

#สตรอวเบอรรีฟารม 
 เชานี้นําทานเขาสู สตรอวเบอรรฟีารม ใหทานไดชิมสตรอวเบอรรีสดๆ และ ไดรูวาชาวเกาหลีมีวิธีการปลูกสต
รอวเบอรรีอยางไรจึงไดผลผลิตด ี และ รสชาติหวานหอมชวนนารับประทาน.. อิสระใหทุกทานอุดหนุนซื้อไป
ฝากคนทางบาน (**หมายเหตุ : การเก็บขึ้นอยูกับจํานวนตามท่ีชาวเกษตรกําหนด และขึน้อยูกบัผลิตผลในแต
ละสัปดาห) 

 
#วัดวาวูจองซา 

 นําทานเดินทางสู วัดวาวูจองซา ตั้งอยูในเมืองซูวอน พาทานชมความงามของพระเศียรพระพุทธรูปขนาดมหึมา 
ซึ่งประดิษฐานอยูดานหลังสระน้าํขนาดยอม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองคเล็กๆวางเรียงรายอยู
โดยรอบ และเมื่อทานเดินขึน้สูเนินเขาจะพบอโุบสถ ซึ่งภายในเปนที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญที่
แกะสลกัมาจากไมซึ่งนํามาจาก อินเดีย นอกจากนี้ท่ีวัดแหงนี้ยังเปนที่เก็บรักษาระฆังท่ีใชตีในพิธีเปดกีฬา
โอลิมปกในป ค.ศ.1988 อีกดวย 

 
#บารบีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 

เท่ียง รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู บารบคีิวเกาหลี (BBQ KOREA) 
อาหารปงยางสไตลเกาหล ีรับประทานพรอมเครือ่งเคียงของเกาหล ี
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#กิมบับ 

บาย นําทานรวมเรียนรูวัฒนธรรมกับการเรียนทําขาวหอสาหราย กิมบับ อาหารประจํา
ชาติเกาหลี ซึ่งเปนสวนหนึ่งในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหนึ่ง 

 
#ชุดฮันบก 
จากนั้นเชิญทานรวมเปนสวนหนึง่ของชาวเกาหลีโดยการแตงกายชุดประจําชาติ
ตางๆ ชุดฮันบกพรอมถายรูปเปนที่ระลึก เพื่อไปอวดคนทางบาน  

 
#TRICK ART MUSEUM 
ตอดวยชม TRICK ART MUSEUM พิพิธภัณฑศิลปะแรกในประเทศเกาหลีท่ีจัดแสดงศิลปะภาพลวงตา 
นิทรรศการบนผนังแบบสามมิติ  

 
#สวนสนุกเอเวอรแลนด 
จากนั้นใหเวลาทุกทานเต็มอิ่มกับสวนสนุกท่ีดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแลนดดวยบตัร SPECIAL PASS 
TICKET ที่สามารถเลนเครื่องเลนตางๆ ไดทุกชนิดและไมจํากัดรอบ สวนสนุกท่ีนี่ถูกขนานนามวา “ดิสนียแลนด
เกาหล”ี มีชื่อเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ใหทานสนุกกับเครื่องเลนหลากหลายชนิด อาทิเชน ทีเอ็กซเพรส รถไฟ
เหาะ หนอนสะบัด ชารป โรงหนังสามมิติ บานผีสิงหมุน ทานไหนที่ไมชอบการเลนเครื่องเลน สามารถเขา
ซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลกไดท่ีนี่ และชมความนารกัของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนไดเดินชมและ
ถายรูปกับสวนดอกไมซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-
มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอก
ลิลลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)  
#Seoullo 7017 
พาทานสู “Seoullo 7017” สะพานลอยฟา แลนดมารคแหงใหมกรุงโซล ถือเปนอีก
หนึ่งสถานท่ีเท่ียวใหมของเกาหลใีต ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ รื้อสะพาน
บางจุด แลวปรบัใหเปนถนนลอยฟา แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) 
ใหกลายเปนสถานที่พักผอนสําหรับประชาชน และ นักทองเที่ยวซึ่งสะพานนี้จะ
เปนพื้นที่สีเขียว (Seoul’s Botanical Skyline Park) ที่เต็มไปดวยตนไมและดอกไม
กวา 200 สายพันธุ ทุกคนสามารถมาพักผอนหยอนใจ ที่มาของชื่อ Seoullo 7017 ก็คือ Seoul (โซล) ก็คือชือ่
เมืองอยูแลว  lo (โล) หมายถึงการเดิน เลข 70 หมายถึงปที่เร่ิมกอสรางสะพานแหงนี้ ก็คือป 1970 เลข 17 
หมายถึงปที่แลวเสร็จ ก็คือ 2017โดยเสนทางท่ีเปดนั้นจะเชือ่ม 17 เสนทางรอบกรุงโซล ตั้งแตสถานี Hoehyeon
ตรงตลาดดงแดมุน ไปยังภูเขานมัซาน และ Seoul Station Square ที่สถานีรถไฟโซล และบางเสนทางจะมีความ
สูงจากพื้นถึง 17 เมตร ทําใหเห็นวิวของหอคอย N Seoul Tower และวิวรอบๆ ไดอยางสวยงาม 

 
#ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 

เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) สุก้ีสไตลเกาหลี  
ทานพรอมเครื่องเคียง และ ขาวสวย เกาหลีท่ีรสชาติถูกปากคนไทย 
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ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง  I ศูนยพลอยอเมทิส  I  ศูนยเวชสําอาง  I  
ศูนยสมุนไพร I  พระราชวังชางด็อก  I  ศูนยรวมของวัยรุนเกาหลี  
เมียงดง  I  LINE FRIENDS STORE  I  ศูนยการคาแฟชั่น ทงแดมุน I 
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)  I  LED ROSE GARDEN  I 
นั่งรถชมบรรยากาศของแมน้ําฮัน 

 
    เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 
#ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง 
เชานี้พาทานเดินทางสู ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีท่ีมีสรรพคุณ ชวยชะ
ลางไขมันในเสนเลือด เพื่อปองกันการอุดตันของเสนเลอืด และ ชมการสาธิตใหทานไดเห็นภาพอยางชัดเจน
ยิ่งขึ้น  
 
#ศูนยพลอยอเมทิส 
ตอดวย ศูนยพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวงท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาวเกาหลีเชื่อวาถาไดมีพลอย
ชนิดนี้ติดตวัไวจะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆ เกิดข้ึนในชีวิต 

 
#ศูนยเวชสําอาง 
สุดทายกอนรับประทานอาหารกลางวันพาทุกทานสู ศูนยเวชสําอาง ใหทานได
เลือกซื้อเครือ่งสําอางคุณภาพดีในราคายอมเยา อาทิเชนครีมน้ําแตก, ครีมโบท็
อกซ, ครีมหอยทาก ฯลฯ 
 
#ซัมเกทัง 

    เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บริการทานดวย ซัมเกทัง หรือ เมนูไกตุนโสม (SAMGYETANG) อาหาร
ชาววังในสมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไกจะมีขาว รากโสม พุทราแดง และ 
เคล็ดลับในการตุนเสิรฟพรอมเครื่องเคียงที่เรียกวา กักตุกี เสนขนมจีน เหลาโสม พริกไทยดํา และเกลือ เสิรฟ
ทานละ 1 ตัว ในหมอดินรอน 

 
#ศูนยสมุนไพร 

    บาย จากนั้นนําทานเขาชม ศูนยสมุนไพร หรือ ฮ็อกเกตนามใูหมลาสุดของเกาหลี โดยมี
การจดลิขสิทธ์ิเรียบรอยแลว เปนสมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทยเรียกวา 
ผลไมทอง มีรสเปร้ียว ดีสําหรับบุคคลท่ีนยิมดื่มชา กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อก
เกตจะชวยในการลางสารพิษท่ีตกคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของตับ ไต 
ชวยใหตับหรือไตของทานแข็งแรงข้ึน และยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทาน
เองอีกดวย 

 
#พระราชวังชางด็อก 

4 



 

 

 ถึงเวลาอนัสมควรนําทานเดนิทางสู พระราชวังชางด็อก ซึ่งเปนพระราชวังหลวงวังที่สองที่สรางตอจาก
พระราชวังเคียงบ็อกกุง ในป ค.ศ.1405 เปนพระราชวังที่มีความสําคัญอยางมากตอกษัตริยหลายๆ พระองคใน
ราชวงศโชซอน ที่มีสภาพด ีและสมบูรณท่ีสุดใน 5 พระราชวังหลวงทั้งหมดที่ยังคงเก็บรักษาไว และท่ีนี่ยังไดรับ
การขึ้นทะเบียนจาก UNESCO วาเปน มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในป 1997 

 
#เมียงดง 
พาทานเพลิดเพลินกับการชอปปงที่ ศูนยรวมของวยัรุนเกาหลี เมียงดง ไดช่ือวาเปนแหลงรวมแฟชั่นแบรนด
เกาหลีชั้นนํา ซึ่งในแตละวันจะมีวัยรุนเกาหลีมาเดินชอปปงกันอยางลนหลาม ทานสามารถหาซือ้สินคาไดอยาง
หลากหลายท้ังเสื้อผา, รองเทา, กระเปา, เครื่องสําอางซึง่เปนที่รูจักอยางดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, 
IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เปนตน ยังมี เสื้อผา เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดวีีดี
หนังและซีรียยอดฮติ ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของทานอยูในสินคาหลากหลายชนิดใหไดเลือก
ซื้อกัน  

 
#LINE FRIENDS STORE 
นอกจากนี้ทานสามารถพบกับราน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปดวยสินคา LINE 
OFFICIAL ที่จําหนายสินคาของท่ีระลึกเกี่ยวกับตัวการตูน LINE ไมวาจะเปน หมีบ
ราวนแซลลี่ เจมส หรือโคนี่ ซึ่งแตละตัวจะมีสินคาที่ระลึกใหเลือกซื้อเยอะแยะไป
หมด เชน สมุดโนต ตุกตา เคสโทรศัพท เสื้อผา กระเปา เครื่องเขียน ฯลฯ ซึ่งภายใน
รานยังมีมุมนารักๆ ใหถายรูปกนัอยางจุใจอีกดวย แตท่ีเปนไฮไลทเดนของรานเลย 
คือ เจาหมีบราวนตัวยักษใหญที่ตั้งอยูหนาราน ที่ใครไปใครมาก็ตองถายภาพเปน
ที่ระลึกแมแตคนเกาหลีเอง 

 
#ทงแดมุน 
จากนั้นนําทานช็อปปงตอที่ ศูนยการคาแฟชั่นแหงเกาหลี ทงแดมุน ใหทานไดเลือกซื้อ เสื้อผาเครื่องแตงกาย 
เครื่องหนังรองเทา นอกจากนี้ยงัมีรานเครื่องสําอางตางๆ เรียงรายตามตึกริมสองขางถนนใหทานไดเลือกชม 
นอกจากนี้ยังมีเวทีการแสดงรองเตนเปดหมวกใหผูที่อยากแสดงความสามารถ มาแสดงใหชมกันอีกดวย และ
ฝงตรงขามของ ทงแดมุน ทานสามารถเดินขามไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เปน
สถานที่สําหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการตางๆนอกจากนี้ทานยังสามารถชม
บรรยากาศดอกไมไฟ LED ROSE GARDEN 
 
#โอซัมพุลโกกิ (OSAM BULGOGI) 

  เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบริการทานดวย โอซัมพุลโกกิ (OSAM BULGOGI) วิธีการทําคือ ห่ันเนื้อสัตว
เปนชิ้นบางๆ แลวหมักกับเครื่องปรุงตางๆ กอนนําไปตมน้าํขลุกขลิก สามารถทานไดสองแบบคอืแบบยาง และ
ตม 
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#N SEOUL TOWER 

เชานี้นําทานสู หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึ่งอยูบนเขานัมซาน ซึ่งเปน 1 ใน 18 หอคอย 
ที่สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีส่ิงที่นาสนใจตางๆ เชน ศาลาแปดเหลี่ยมปาลก๊ักจอง, สวนพฤกษชาต,ิ 
อาคารอนุสรณผูรักชาติอนั ชุง กุน อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัยหรือคลอง
กุญแจคูรัก (ไมรวมคาขึ้นลิฟท) 

 
#ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) 
หลังจากนั้นนําทานชอปปงสินคาปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินคา
ชั้นนําใหทานไดเลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนิด ทั้ง น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง 
กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ  
#คลองชองเกชอน 
ในบริเวณดิวตี้ฟรีทานสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เปนคลองโบราณในสมัยราชวงศ 
โชซอน อายุกวา 600 ป โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผานยานใจกลางกรุงโซล 
แตในชวง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ไดมีการพัฒนาประเทศอยางกาวกระโดด จนกระทั่งป ค.ศ.2002  
นายลี มยองปารค ผูไดรับตําแหนงเปนผูวาการกรุงโซล ไดเสนอโครงการฟนฟูคลองชองเกชอน  
เพื่อฟนฟูธรรมชาติสองฝงคลอง จนปจจุบันคลองชองเกชอนไดกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญมากในกรุง
โซล ประเทศเกาหลีใต 
#เมนูจิมดัก (JIMDAK) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เปนเมนูไกประกอบดวยวุนเสน 
เกาหลี คลุกดวยน้ําซุป รสชาติกลมกลอม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ พรอมเครื่องเคยีงเกาหลี  
#ศูนยโสม 
จากนั้นพาทานรูจักและเขาใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหงมวลสมุนไพร ที่ ศูนยโสม เพราะเกาหลีใตเปน
ประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเปนอันดบั 1 ของโลก และมีคุณประโยชนนานัปการ เชน ชวยเสริม
ความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่มพละกําลัง โดยมีสรรพคุณทาง
การแพทย ชวยบํารุงหัวใจของคณุไดเปนอยางดี ชวยปองกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ 

 
#SUPERMARKET 
หลังจากนั้นไดเวลานําทานสู สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหวางทาง 
แวะชอปปงที่ SUPERMARKET เพื่อซื้อของฝากคนทางบาน ท่ีรานแหงนี้มีขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทัง้
กิมจิ ไกตุนโสมท่ีบรรจุอยูในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถวยใสขาวและของฝากของที่ระลึก  
ไดเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบิน 
ออกเดินทางจาก ทาอากาศยานนานาชาติอนิชอน สู ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

สายการบิน รหัสเที่ยวบิน เวลาเดินทางจากประเทศเกาหลีใต เวลาเดินทางถึงประเทศไทย 

 ZE511 17.30 น. 21.20 น. 

 LJ001 19.55 น. 23.35 น. 

 7C2203 20.05 น. 00.00 น. 

 TW101 20.25 น. 00.10 น. 



 

 

 ZE513 20.35 น. 00.55 น. 

 

KOREA WINTER’S SOUL 
#อัตราคาบริการ 

เดือน พฤศจิกายน 2018 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผูใหญ ราคาเด็กไมเสริมเตียง 

21 – 25 พฤศจิกายน 

 

16,900.- 16,900.- 
22 – 26 พฤศจิกายน 16,900.- 16,900.- 
23 – 27 พฤศจิกายน 16,900.- 16,900.- 
24 – 28 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
25 – 29 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
26 – 30 พฤศจิกายน 15,900.- 15,900.- 
27 – 01 ธันวาคม 15,900.- 15,900.- 
28 – 02 ธันวาคม 16,900.- 16,900.- 
29 – 03 ธันวาคม 16,900.- 16,900.- 
30 – 04 ธันวาคม 16,900.- 16,900.- 

 

เดือน ธันวาคม 2018 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผูใหญ ราคาเด็กไมเสริมเตียง 

01 – 05 ธันวาคม 

 

16,900.- 16,900.- 
02 – 06 ธันวาคม 16,900.- 16,900.- 
03 – 07 ธันวาคม 16,900.- 16,900.- 
04 – 08 ธันวาคม 17,900.- 17,900.- 
05 – 09 ธันวาคม 17,900.- 17,900.- 
06 – 10 ธันวาคม 17,900.- 17,900.- 
07 – 11 ธันวาคม 17,900.- 17,900.- 
08 – 12 ธันวาคม 17,900.- 17,900.- 
09 – 13 ธันวาคม 16,900.- 16,900.- 
10 – 14 ธันวาคม 16,900.- 16,900.- 
11 – 15 ธันวาคม 16,900.- 16,900.- 
12 – 16 ธันวาคม 17,900.- 17,900.- 
13 – 17 ธันวาคม 17,900.- 17,900.- 
14 – 18 ธันวาคม 17,900.- 17,900.- 
15 – 19 ธันวาคม 16,900.- 16,900.- 
16 – 20 ธันวาคม 16,900.- 16,900.- 
17 – 21 ธันวาคม 16,900.- 16,900.- 
18 – 22 ธันวาคม 17,900.- 17,900.- 
19 – 23 ธันวาคม 17,900.- 17,900.- 
20 – 24 ธันวาคม 17,900.- 17,900.- 



 

 

21 – 25 ธันวาคม 18,900.- 18,900.- 
22 – 26 ธันวาคม 18,900.- 18,900.- 
23 – 27 ธันวาคม 18,900.- 18,900.- 
24 – 28 ธันวาคม 18,900.- 18,900.- 
25 – 29 ธันวาคม 19,900.- 19,900.- 
26 – 30 ธันวาคม 20,900.- 20,900.- 
27 – 31 ธันวาคม 21,900.- 21,900.- 
28 – 01 มกราคม 23,900.- 23,900.- 
29 – 02 มกราคม 23,900.- 23,900.- 
30 – 03 มกราคม 23,900.- 23,900.- 
31 – 04 มกราคม 20,900.- 20,900.- 

 

หมายเหตุ: อัตราคาบริการ 

+ หากทานตองการหองสําหรับพักเดี่ยว สามารถจายเพ่ิมเติมอกี 4,900.-ทานละ จากราคาผูใหญ 
+ หากทานตองการเดินทางแบบไมใชตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาทานละ 6,900.-บาท/ทาน 

 

หมายเหตุ :  
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทัง้นี้ขึ้นอยูตามความเหมาะสม 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงสายการบินในระดับเทียบเทากนัและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได, ตารางทัวรสลับโปรแกรมได, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบขอมูลใหมั่นใจกอนทําการโอนเงินจองทุกครั้ง 
กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขตางๆใหละเอียดกอนยืนยนัการจอง* 
 
เจาหนาที่จะสงใบนัดหมายการเดินทางใหภายใน 5-7 วันกอนเดนิทางเทานั้น!!! และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจงใหทราบ  
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาท่ี 
 

***ลูกคามีความจําเปนตองเขารานตามโปรแกรมทัวร 
อันไดแก ศูนยโสม, ศูนยสมุนไพร, ศูนยเวชสําอาง, ศูนยน้ํามันสนแดง, ศูนยพลอยอเมทิส หากทานไมตองการเขารานดังกลาว  

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาบริการเพิ่มทานละ 300 USD*** 
 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการ 

ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 

 
กรุณาชําระมัดจําหลังจากวันจองภายใน 3 วัน 

และชําระสวนที่เหลือท้ังหมดกอนการเดินทางภายใน 14 วนั 

********มัดจําขัน้ต่ํา 5,000.- บาท/ทาน/ทริป****** 

 



 

 

#อัตราทัวรรวม 
 คาตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ ตามเสนทางท่ีระบุในรายการช้ันทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะ   
 คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ        
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ        
 คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา  
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ        
 คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีม ี        
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ15 หรือ 20 กก.      
 คาประกันอุบตัิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 คาบัตรเขาสวนสนุกเอเวอรแลนด เครื่องเลนไมจํากัด 
 ปลั๊กไฟ ADAPTER  

#อัตราทัวรไมรวม 
 คาใชจายสวนตวั อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และ

เครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการส่ังเพิ่มกรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิม่เองตางหาก) 
 คาทิปคนขบัรถ และไกดทองถิ่น  ทานละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ตอทานตลอดทั้งทริป  
 หากผูเดินทางไมไดถือหนังสือเดนิทางประเทศไทย มีคาใชจายเพิ่มเติม 5,000 บาท 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%      
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 คาวซีาสําหรับพาสปอรตตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอรต 2.ใบประจําตัวคนตางดาว 3.ใบสําคัญถิน่ที่อยู 4.

สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5.สมุดบัญชีเงนิฝาก(ถามี) 6.รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซา
ใหทานโดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาวเจาของหนงัสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวย
ตนเองกอนจะยื่นวซีา)  

 คาลิฟทที่ N SEOUL TOWER 
 คากระเชาท่ีอุทยานแหงชาติซอรัคซาน  

#หมายเหตุ 
 จํานวนผูเดินทาง ขั้นต่ํา ผูใหญ  20 ทาน ขึ้นไป 
 เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคญั 
 ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตารางการบนิทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา  
 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมูคณะ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะ เนื่องจากไมผานการพิจารณาใน

การตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและตางประเทศ เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ**การพิจารณาเปน
เอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานเทานั้น ซึ่งอยูนอกเหนอืความ
รับผิดชอบของบริษัท ไมสามารถทําการเลื่อนวันหรือคนืเงินได  

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง,เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งท่ีไทย และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหทานเดินทางออกหรือเขา
ประเทศ เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือในกรณีอื่นๆการพิจารณาเปนเอกสิทธ์ิและ
วิจารณญาณของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานเทานั้น ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัท ท้ังนี้กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนเขาเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรใดๆ ทั้งส้ิน  



 

 

 หนังสือเดินทาง (Passport) ของทาน นับจากวนัที่เดินทางไปและกลับ ตองมีอายุเหลือใชงานมากกวา 6 เดือนขึน้ไป และ
ตองเหลือหนากระดาษพอใหเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองสามารถประทับตราได และตองอยูในสภาพที่สมบูรณ ไมชํารุด 
หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอ
จลาจล  

 หลังจากไดรับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมัดจําภายใน 3 วัน และสงหลักฐานการชําระเงินพรอมหนา
พาสปอรตของผูเดนิทาง และชําระเงินท้ังหมดกอนการเดินทางภายใน 14 วัน  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิไมเท่ียวบางรายการ, ไมทาน
อาหารบางมื้อ  เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหกับตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทาง
แลว 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรนี้ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อาจเกิดข้ึนได ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยและประโยชนของผูเดินทางเปน
สําคัญ 

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลง
นามโดยผูมอีํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น  

 ในกรณีที่ลูกคาตั้งครรภ ตองมีใบรับรองจากแพทยวาสามารถเดนิทางทองเที่ยวได และมีอายุไมเกิน 7 วัน นับจากวันที่
เดินทาง และตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 

 กรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนักเรียน กรุปดูงาน ไมสามารถใชราคาดังกลาวในโปรแกรมได 
 กรณีท่ีทานซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน จะไมรวมคาประกันอบุัติเหตุระหวางเดนิทาง วงเงินทานละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

การยกเลิก 

- ตองยกเลิกกอนวันเดนิทางไมนอยกวา 45 วันเทานั้น คนืเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว 
- หากยกเลิกการเดินทางนอยกวา 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรทุกกรณี 
- ในกรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนักเรียน กรุปดูงาน เมื่อชําระแลวไมสามารถคืนเงนิใดๆทั้งส้ิน 

 

ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผูเดนิทางได 

กรุปที่เดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตวัแทนในประเทศ หรือตางประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษเชน CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด 

 

พาสปอรตจะตองมีอายุเหลือใชงานมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดเนือ่งจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆเปนที่เรียบรอยแลว ใน
กรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการทองเที่ยวอันเนื่องมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคา
ทัวรใดๆ ท้ังสิ้น  

 


