
 

 

KOREA BEST WINTER 
โรงแรม/ที่พัก สกีรีสอรท 1 คืน และ โซล 2 คืน สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 

 

 
เลนสกีสุดมันส พรอมพักที่ SKI RESORT I  สนุกกับเครื่องเลนมากมายที่ EVERLAND 
I ชมโชวสุดอลังการ FANTA STICK SHOW I  ชม STRAWBERRY FARM ชิมสตรอวเบอร
รีสดๆ จากไรลูกใหญแบบเต็มคํา  I  ชอปของฝากสุดนารักที่ LINE FRIENDS STORE  I  
เดินเลนท่ีอาคาร DDP ทงแดมุนดีไซนพลาซา  I   
พิเศษ! บุฟเฟตขาปูยักษ KING CRAB BUFFET เติมไมอั้น! 

 
#ตารางสรุปโปรแกรมทองเที่ยวเกาหล ี5 วัน 3 คืน 

วัน โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม/ที่พัก 
1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - 

2 
ทาอากาศยานนานาชาติอนิชอนI ENGLISH VILLAGE I ปน RAIL BIKE  I เกาะนามิ I อิสระเลนสกี 
(ไมรวมคาเขาลานสกี คาอุปกรณและชุดสําหรับเลนสกี) หรือ ONEMOUNT SNOW PRAK (ไมรวม
บัตรเขา) **กรณีท่ีสกีกลางแจงปดจะเขา ONEMOUNT SNOW PRAK แทน** 

SKI RESORT 
OAK VALLEY หรือ
เทียบเทา โรงแรม
มาตรฐาน 

3 

สตอรวเบอรีฟารม  I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเขาและเคร่ืองเลนไมจํากัด)  I ศูนยเวชสําอาง  
I  เรียนทําขาวหอสาหราย + ชุดฮันบก  I  TRICK ART MUSEUM I  ศูนยการคาแฟชั่นแหงเกาหลี
ทงแดมุน  I DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)  I  ชมบรรยากาศดอกไมไฟ LED ROSE 
GARDEN 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเทา โรงแรม
มาตรฐาน 

4 
บลูเฮาส I ศูนยโสม I พระราชวังชางด็อก I  ศูนยน้ํามันสนแดง I 
ศูนยรวมของวัยรุนเกาหลเีมียงดง I LINE FRIENDS STORE I  FANTA STICK SHOW 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเทา โรงแรม
มาตรฐาน 

5 
N SEOUL TOWER (ไมรวมลิฟท) I ศูนยสมุนไพร I ศูนยพลอยอเมทิส I  
DUTY FREE I จัตุรัสกลางเมืองควางฮวามนุ I SUPERMARKET 

- 

 

       \          

KOREA BEST WINTER 
#โปรแกรมทองเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน 



 

 

 
ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ I ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน 

 
คณะเดินทางพรอมกันท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4  ณ เคานเตอรสาย
การบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวย
ความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของทาน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอรตใหแก
เจาหนาที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และ โหลดสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานออกเดินทางสูประเทศ
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 ภาชนะทั้งหมดตองใสรวมกันไวในถุงพลาสติกใส 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  ENGLISH VILLAGE  I   
    ปน RAIL BIKE  I  เกาะนามิ  I  อิสระเลนสกี  

  (ไมรวมคาเขาลานสกี คาอุปกรณ และชุดสําหรับเลนสกี) 
 

#ENGLISH VILLAGE 

1 

2 



 

 

     เชา เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต (กรุณาปรับเวลาของ
ทานใหเร็วขึ้น  2 ชั่วโมงเพื่อใหตรงกับเวลาทองถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรแลว นําทานเดินทางสู ENGLISH VILLAGE 
หรือ หมูบานอังกฤษ สถานที่ถายทําซีรี่สF4 ซึ่งใชเปนฉากของโรงเรียนมัธยมชินฮวา 
ของเหลาพระเอก F4 เรียนนั้นเอง โดยสรางตามแบบสถาปตยกรรมของเวอรจิเนีย
สหรัฐอเมริกา ที่ใหความรูสึกเหมือนอยูในสถานที่ตนแบบมากๆ และมีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ จากนั้นนํา
ทานพบกับความสนุกสนานกบัการปนจักรยานบนรางรถไฟหรือ RAIL BIKE ทามกลางบรรยากาศกลิ่นอายของ
เมืองผูดีอังกฤษ (รถ 1 คันปนได 4 ทาน) 

 
#ดักคาลบี้ (DAKGALBI) 

   เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บริการทานดวยเมนู ดกัคาลบี้ (DAKGALBI) ไกผัดเผ็ดบารบีควิเกาหลี 
อาหารยอดนยิม อีกชนิดหนึง่ ของคนเกาหลี โดยวิธีการนําเนือ้ไกที่ห่ันเปนชิ้นๆ และผักตางๆ มาผัดรวมกันกับ
ซอสบารบีคิวในกระทะเหล็กแบนขนาดใหญ 

 
#เกาะนาม ิ

บาย นําทานเดินทางสู ทาเรือเฟอรร่ี เพื่อขามฟากไปยัง เกาะนาม ิตั้งอยูกลางทะเลสาบซองเพียง ชื่อ “นามิ” ตั้งขึ้น
เพื่อเปนเกียรติแกนายพลนามิ เกาะนามินั้นเรียกตัวเองวา NAMINARA REPUBLIC และเรียกตั๋วเรือขามฟากและ
ตั๋วเขาชมเกาะวาวซีา ทําใหรูสึกเสมือนขามมาเที่ยวรัฐๆ หนึ่งท่ีเปนเอกเทศออกมา
จากเกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศรมร่ืน เต็มไปดวย ตนสน ตนเกาลัด ตน
แปะกวยตนซากุระตนเมเปล และตนไมดอกไมอื่นๆที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให
ชมกันทุกฤดูกาล เปนสถานที่โรแมนติก สําหรับคูรักหนุมสาว และท่ีพักผอนหยอน
ใจของครอบครัว ที่นี่เคยเปนหนึ่งในสถานท่ีถายทําละครเกาหลี WINTER LOVE 
SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนตไทยเร่ือง กวนมึนโฮ ใครที่อยาก
แชะรูปคูกับเบยองจุน และทิวสนท่ีเรียงตัวสวยงามทอดยาวไปจนสุดลูกหูลูกตา 
ตองไมพลาดท่ีจะมาเยือนที่นี่สักครั้ง อิสระใหทานถายรูปไดตามอัธยาศัย ไดเวลา
สมควรนั่งเรือกลับมายังฝง.. 

 
#ลานสกีรีสอรท 
จากนั้นพาทานเดินทางสู ลานสกีรีสอรท ระหวางทางทานจะไดชื่นชมบรรยากาศสองขางทางในชวงฤดูหนาว
อันแสนงดงามของประเทศเกาหลีท่ีสวยที่สุด ถึงสกีรีสอรทอิสระใหทุกทานไดสัมผัสหิมะและสถานที่ท่ีงดงาม 
พรอมถายรูปเปน ที่ระลึกและเลนสกีซึ่งลานสกีแหงนี้มีความทาทายใหทานไดสัมผัสดวยเนินหิมะท่ีมีความสูง
ไมต่ํากวา 1 กิโลเมตรขึ้นไป และเปนที่กลาวขวญัถึงวาเปนสวรรคของนักสกีมือใหม แตก็มีทางวิ่งสําหรับมือ
อาชีพเชนกัน มีเนินรูปตัวเอสเปนตัวเชือ่มระหวางยอดเนินและพื้นดานลางมาทาทายความสามารถของทาน
ตามอัธยาศัยพรอมเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสายลมเยน็ในฤดูหนาวและทํากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะ
กวาง  
(** ไมรวมคาเขาลานสกี คาเชาชดุ+อปุกรณสกีและครูฝก **) 
**การเตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผาพันคอ แวนกันแดด เสื้อแจคเกตกันน้ําหรือผารม และ
กางเกงรัดรูป เปนตน ขอคําแนะนําและฝกวิธีการเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภยัของ
ทานเอง** 
**ในกรณีที่ลานสกีกลางแจงปด เราจะพาทานสูลานสกีในท่ีรม ONEMOUNT SNOWPARK แหลงทองเท่ียวใหม
ลาสุดใกลกรุงโซล มีส่ิงอํานวยความสะดวกมากมาย เชน FITNESS &GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING 



 

 

MALL หากทานใดที่ไมสนใจเลน SNOW PARK สามารถเดินชอปปงตามอัธยาศัย มีท้ัง H&M,ADIDAS และมแีบ
รนดชั้นนําอีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถเลนเครื่องเลนหลากหลายชนิดท้ัง บันจี้จัมพ, ไมลากเลื่อน, มา
หมุน ,สไลเดอร (ไมรวมบัตรเขา) 

 
#พุลโกกิ (BULGOGI) 

 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย พุลโกกิ (BULGOGI) สวนผสมจะมีเนื้อสัตวเปนหลกั 
วิธีการทําคือ ห่ันเนื้อสัตวเปนชิ้นบางๆ แลวหมักกับเครื่องปรุงตางๆ กอนนําไปตมน้ําขลุกขลกิ 

 
หลังจากนั้นนําทานเขาสูที่พัก SKI RESORT: OAK VALLEY 

หรือเทียบเทา โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต 

 
สตอรวเบอรีฟารม I  สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเขาและเครื่องเลนไมจํากัด)  
I  ศูนยเวชสําอาง  I  เรียนทําขาวหอสาหราย+ชุดฮันบก  I  TRICK ART MUSEUM  
I  ศูนยการคาแฟชั่นแหงเกาหลีทงแดมุนI  DONGDAEMUN DESIGN PLAZA 
(DDP) I  ชมบรรยากาศดอกไมไฟ LED ROSE GARDEN 

  เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
#สตรอวเบอรรีฟารม 

 เชานี้นําทานเขาสู สตรอวเบอรรีฟารมใหทานไดชิมสตรอวเบอรรีสดๆ และ ไดรูวาชาวเกาหลีมีวิธีการปลูกสต
รอวเบอรรีอยางไรจึงไดผลผลิตดแีละรสชาติหวานหอมชวนนารับประทาน.. อิสระใหทุกทานอุดหนุนซือ้ไปฝาก
คนทางบาน (**หมายเหตุ : การเก็บขึ้นอยูกับจํานวนตามท่ีชาวเกษตรกําหนด และขึน้อยูกับผลติผลในแตละ
สัปดาห) 

 
#สวนสนุกเอเวอรแลนด 
จากนั้นใหเวลาทุกทานเต็มอิ่มกับสวนสนุกท่ีดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอรแลนด ดวยบัตร SPECIAL PASS 
TICKET ที่สามารถเลนเครื่องเลนตางๆ ไดทุกชนิดและไมจํากัดรอบ สวนสนุกท่ีนี่ถูกขนานนามวา “ดิสนียแลนด
เกาหล”ี มีชื่อเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ใหทานสนุกกับเครื่องเลนหลากหลายชนิด อาทิเชน ทีเอ็กซเพรส รถไฟ
เหาะ หนอนสะบัด ชารป โรงหนังสามมิติ บานผีสิงหมุน ทานไหนที่ไมชอบการเลนเครื่องเลน สามารถเขา
ซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลกไดที่นี ่ และ ชมความนารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกับคนไดเดินชมและ
ถายรูปกับสวนดอกไมซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-
มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอก
ลิลลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)  

 
#คาลบี้ (KALBI) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู คาลบี้ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบปงยางที่มี
ชื่อเสียงของเกาหล ีเปนการนําเนื้อสัตวมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุม แลวนําไปยางบนแผนโลหะท่ีถูกเผาจน
รอน  พอใกลสุกแลวตองใชกรรไกรตัดเปนชิ้นพอดคีํา ทานกับเครื่องเคียง 
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#ศูนยเวชสําอาง 

    บาย สุดทายกอนรับประทานอาหารกลางวันพาทุกทานสู ศูนยเวชสําอาง ใหทานไดเลือก
ซื้อเครื่องสําอางคุณภาพดีในราคายอมเยา อาทิเชนครีมน้ําแตก, ครีมโบท็อกซ, ครีม
หอยทาก ฯลฯ 

 
#กิมบับ 
นําทานรวมเรียนรูวัฒนธรรมกับการเรียนทําขาวหอสาหราย กิมบับ อาหารประจําชาติเกาหลี ซึง่เปนสวนหนึ่ง
ในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหนึ่ง 
 
#ชุดฮันบก 
จากนั้นเชิญทานรวมเปนสวนหนึง่ของชาวเกาหลีโดยการแตงกายชุดประจําชาติตางๆ ชุดฮันบกพรอมถายรูป
เปนที่ระลึก เพื่อไปอวดคนทางบาน  
 
#TRICK ART MUSEUM 
ตอดวยชม TRICK ART MUSEUM พิพิธภัณฑศิลปะแรกในประเทศเกาหลีท่ีจัดแสดงศิลปะภาพลวงตา 
นิทรรศการบนผนังแบบสามมิติ  

 
#ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 

เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) สุก้ีสไตลเกาหลี ประกอบไป
ดวยผักสดหลากหลายชนิด ตมในน้ําซุปปรุงรสกลมกลอม ทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย เกาหลีท่ีรสชาติ
ถูกปากคนไทย 

 
#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 

 
หลังจากนั้นนําทานเขาสูที่พัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเทา โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต 

 

บลูเฮาสI  ศูนยโสม  I  พระราชวังชางด็อก  I  ศูนยน้ํามันสนแดง  I 
ศูนยรวมของวัยรุนเกาหลีเมียงดง  I  LINE FRIENDS STORE  I   
FANTA STICK SHOW 

 
    เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
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#ทําเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮาส) 
ผานชมดานหนาทําเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮาส) ซึ่งอยูในทําเลท่ีดีที่สุดตามหลักโหราศาสตร  
มีทิวเขานอยใหญเรียงรายซอนตวัอยูดานหลัง  ดานหนาเปนอนุสรณสถานนกฟนิกซสญัลักษณ 
แหงสันติภาพอนังดงาม  ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ําพุ นบัเปนจุดที่มีฮวงจุย
ที่ดีท่ีสุดของกรุงโซล  

 
#ศูนยโสม 
จากนั้นพาทานรูจักและเขาใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหงมวลสมุนไพร ที่ ศูนยโสม เพราะเกาหลีใตเปน
ประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเปนอันดบั 1 ของโลก และมีคุณประโยชนนานปัการ เชน ชวยเสริม
ความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่มพละกําลัง โดยมีสรรพคุณทาง
การแพทย ชวยบํารุงหัวใจของคณุไดเปนอยางดี ชวยปองกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ 

 
#พระราชวังชางด็อก 
ถึงเวลาอนัสมควรนําทานเดนิทางสู พระราชวังชางด็อก ซึ่งเปนพระราชวังหลวงวัง
ที่สองที่สรางตอจากพระราชวังเคียงบอ็กกุง ในป ค.ศ.1405 เปนพระราชวังที่มี
ความสําคญัอยางมากตอกษัตริยหลายๆ พระองคในราชวงศโชซอน ที่มีสภาพดี
และสมบูรณท่ีสุดใน 5 พระราชวังหลวงทั้งหมดที่ยังคงเก็บรักษาไว และที่นี่ยังไดรับ
การขึ้นทะเบียนจาก UNESCO วาเปน มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในป 1997 

 
#ซัมเกทัง 

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

 
#ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง 
เชานี้พาทานเดินทางสู ศูนยน้ํามนัสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีท่ีมีสรรพคุณ ชวยชะลาง
ไขมันในเสนเลือด เพื่อปองกันการอุดตันของเสนเลอืด และชมการสาธิตใหทานไดเห็นภาพอยางชัดเจนยิ่งขึ้น  

 
#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
หนังและซีรียยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของทานอยูในสินคาหลากหลายชนิดใหไดเลือก
ซื้อกัน  



 

 

 
#LINE FRIENDS STORE 
นอกจากนี้ทานสามารถพบกับราน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปดวยสินคา LINE OFFICIAL ที่จําหนายสินคา
ของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการตูน LINE ไมวาจะเปน หมีบราวนแซลลี่ เจมส หรือโคนี่ ซึ่งแตละตัวจะมีสินคาที่ระลึก
ใหเลือกซื้อเยอะแยะไปหมด เชน สมุดโนต ตุกตา เคสโทรศัพท เสื้อผา กระเปา เครื่องเขียน ฯลฯ ซึ่งภายในราน
ยังมีมุมนารักๆ ใหถายรูปกันอยางจุใจอีกดวย แตท่ีเปนไฮไลทเดนของรานเลย คือ เจาหมีบราวนตัวยักษใหญที่
ตั้งอยูหนาราน ท่ีใครไปใครมาก็ตองถายภาพเปนที่ระลึกแมแตคนเกาหลีเอง 

 
#FANTA STICK SHOW 
หลังจากนั้นนําทานชมโชว FANTA STICK SHOW เปนการแสดงละครเพลง THE 
MUSICAL บอกเลาเร่ืองราวความรักอันอมตะระหวางชายหนุมท่ีเชี่ยวชาญการตี
กลองกับวญิญาณของแฟนสาวทีเ่ชี่ยวชาญดนตรีเครื่องสาย อาทิเชน ฟรุต ไวโอลิน 
ซอ และกายากึม ที่ผูกพันและตามหากันตั้งแตอดีตภพจนถงึปจจุบันสื่อสารผาน
ดนตรีโบราณและศิลปะรวมสมัย อยางบีบอยและแจสแดนซ โดยแฝงมุกตลก ดึงให
ผูชมไดเขามีสวนรวมในโชวไดอยางนารักตลอดการแสดง  
 
#บุฟเฟตนานาชาติขาปูยักษ! 

   เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารดวย บุฟเฟตนานาชาติขาปยูักษ! 
 

หลังจากนั้นนําทานเขาสูที่พัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL 
หรือเทียบเทา โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต 

 

N SEOUL TOWER (ไมรวมลิฟท)  I  ศูนยสมุนไพร  I  ศูนยพลอยอเมทิส  I  DUTY 
FREE  I  จัตุรัสกลางเมืองควางฮวามุน  I  SUPERMARKET 

 
      เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 
#N SEOUL TOWER 

เชานี้นําทานสู หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึ่งอยูบนเขานมัซาน ซึ่งเปน 1 ใน 
18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งท่ีนาสนใจตางๆ เชน ศาลาแปด
เหล่ียมปาลกั๊กจอง, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณผูรักชาติอัน ชุง กุน อิสระใหทุก
ทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัย หรือคลองกุญแจคูรัก (ไมรวมคา
ขึ้นลิฟท) 

 
#ศูนยสมุนไพร 
จากนั้นนําทานไป ศูนยสมุนไพร ใหมลาสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบรอยแลว เปนสมุนไพรเมล็ดฮ็
อกเกต ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรสเปร้ียว ดีสําหรับบุคคลท่ีนิยมดื่มชา กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็
อกเกต จะชวยในการลางสารพิษท่ีตกคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของตบัหรือไต ชวยใหตับหรือไตของ
ทานแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเอง  

5 



 

 

 
#ศูนยพลอยอเมทิส 
จากนั้นนําทานเดนิทางสู ศูนยพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวงท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึ่ง 
ชาวเกาหลีเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิดนี้ติดตวัไวจะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิต 

 
#จิมดัก (JIMDAK) 

  เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนจูิมดัก(JIMDAK)เปนเมนูไกประกอบดวยวุนเสน 
เกาหลี คลุกดวยน้ําซุป รสชาติกลมกลอม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ พรอมเครื่องเคยีงเกาหล ี

 
#ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) 

บาย หลังจากนั้นนําทานชอปปงสินคาปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินคาชั้น
นําใหทานไดเลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนิด ทั้ง น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง 
กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ 

 
#จตุรัสควางฮวามุน 
จากนั้นนําทานเดนิทางสู จตุรัสควางฮวามนุ สถานที่สําคญัอีกหนึง่ที่ในเกาหลี ซึ่งไมควรพลาด  
ตั้งอยูใจกลางกรุงโซล เปนจดุที่เดนในดานทัศนียภาพเพราะมีฉากหลังเปนพระราชวังคยองบกกงุ,ประตูควางฮ
วามุน, จัตุรัสชองกเย, และภูเขาบุกอัก นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรยีพระเจาเซจงเปนบคุคลสําคัญของชาวเกาหลี
โดยเปนผูประดิษฐตวัอักษรเกาหลี และรูปปนของนายพลยซีุนชินเปนผูนํากองทัพสูรบ เปนฮีโรของชาวเกาหลี
จากการรุกรานของญี่ปุนในสมัยของราชวงศโจซอน และชาวเกาหลียังเชื่อวาจุดนี้เปนสถานที่ซึ่งใหพลังงาน
ความโชคดีแกผูคนที่เดินทางมาเพราะเปนจุดรวมประวัติศาสตรสถานที่สําคัญของเกาหลีใตไว 

 
#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 BEST WINTER 
#อัตราคาบริการ 

เดือน พฤศจิกายน 2018 



 

 

พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผูใหญ ราคาเด็กไมเสริมเตียง 
21 – 25 พฤศจิกายน 

 

17,900.- 17,900.- 
22 – 26 พฤศจิกายน 17,900.- 17,900.- 
23 – 27 พฤศจิกายน 17,900.- 17,900.- 
24 – 28 พฤศจิกายน 16,900.- 16,900.- 
25 – 29 พฤศจิกายน 16,900.- 16,900.- 
26 – 30 พฤศจิกายน 16,900.- 16,900.- 
27 – 01 ธันวาคม 16,900.- 16,900.- 
28 – 02 ธันวาคม 17,900.- 17,900.- 
29 – 03 ธันวาคม 17,900.- 17,900.- 
30 – 04 ธันวาคม 17,900.- 17,900.- 

 

เดือน ธันวาคม 2018 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผูใหญ ราคาเด็กไมเสริมเตียง 

01 – 05 ธันวาคม 

 

18,900.- 18,900.- 
02 – 06 ธันวาคม 18,900.- 18,900.- 
03 – 07 ธันวาคม 18,900.- 18,900.- 
04 – 08 ธันวาคม 19,900.- 19,900.- 
05 – 09 ธันวาคม 19,900.- 19,900.- 
06 – 10 ธันวาคม 19,900.- 19,900.- 
07 – 11 ธันวาคม 18,900.- 18,900.- 
08 – 12 ธันวาคม 18,900.- 18,900.- 
09 – 13 ธันวาคม 18,900.- 18,900.- 
10 – 14 ธันวาคม 18,900.- 18,900.- 
11 – 15 ธันวาคม 18,900.- 18,900.- 
12 – 16 ธันวาคม 19,900.- 19,900.- 
13 – 17 ธันวาคม 19,900.- 19,900.- 
14 – 18 ธันวาคม 19,900.- 19,900.- 
15 – 19 ธันวาคม 18,900.- 18,900.- 
16 – 20 ธันวาคม 18,900.- 18,900.- 
17 – 21 ธันวาคม 18,900.- 18,900.- 
18 – 22 ธันวาคม 19,900.- 19,900.- 
19 – 23 ธันวาคม 19,900.- 19,900.- 
20 – 24 ธันวาคม 19,900.- 19,900.- 
21 – 25 ธันวาคม 20,900.- 20,900.- 
22 – 26 ธันวาคม 20,900.- 20,900.- 
23 – 27 ธันวาคม 20,900.- 20,900.- 
24 – 28 ธันวาคม 20,900.- 20,900.- 
25 – 29 ธันวาคม 21,900.- 21,900.- 
26 – 30 ธันวาคม 22,900.- 22,900.- 



 

 

27 – 31 ธันวาคม 23,900.- 23,900.- 
28 – 01 มกราคม 25,900.- 25,900.- 
29 – 02 มกราคม 25,900.- 25,900.- 
30 – 03 มกราคม 25,900.- 25,900.- 
31 – 04 มกราคม 22,900.- 22,900.- 

 

หมายเหตุ: อัตราคาบริการ 

+ หากทานตองการหองสําหรับพักเดี่ยว สามารถจายเพ่ิมเติมอกี 4,900.-ทานละ จากราคาผูใหญ 
+ หากทานตองการเดินทางแบบไมใชตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาทานละ 8,900.-บาท/ทาน 

 

หมายเหตุ :  
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทัง้นี้ขึ้นอยูตามความเหมาะสม 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงสายการบินในระดับเทียบเทากนัและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได, ตารางทัวรสลับโปรแกรมได, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบขอมูลใหมั่นใจกอนทําการโอนเงินจองทุกครั้ง 
กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมและเงือ่นไขตางๆใหละเอียดกอนยืนยนัการจอง* 
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 ตามที่ระบุในรายการ        
 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 ข้ันต่ํา 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 หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

 ทางบริษทัฯ 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 เมื่อชําระแลวไมสามารถคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

 

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  

 


