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NT057
ทวัรเ์กาหล ีเกาะนาม ิซวูอน เอเวอรแ์ลนด ์โซล 6 วัน 3 คนื (XJ)
ทัวรเ์กาหล ี, 6 วัน 3 คนื ,

GALAXY HOTEL  , CENTRAL PLAZA HOTEL

เกาะนาม ิ-Soyanggang Sky Walk - ซูวอน ป้อมปราการฮวาซอง - วดัวาวจูองซา - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์
กรงุโซล - LED Rose Garden - ตลาดทงแดมนุ - ศูนยโ์สมรฐับาล - รา้นสมนุไพร - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย 

ชุดฮนัอก - บลเูฮาส ์- พระราชวงัเคยีงบ็อค - SEOUL TOWER DUTY FREE - เมยีงดง - ศูนยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู
โรงงานพลอยสมีว่ง - ยา่นฮงแด - HYUNDAI OUTLET - หมูบ่า้นเทพนยิาย - อนิชอนไชน่าทาวน ์- SUPER MARKET

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง)

18.00 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออกชนั 3 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ)
มเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนัีง
จัดทนัีงแบบ 3-3-3 (น ้าํหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น ถอืขนึเครือง 7 กก.ตอ่ทา่น และขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครือง
ทนัีงเป็นไปตามสายการบนิกําหนด)

21.05 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดย สายการบนิ THAI AIR ASIA X เทยีวบนิท ีXJ704 (ไม่มบีรกิารอาหารเครืองดมืบนเครือง



ทา่นสามารถสงัซอืไดต้ามอัธยาศัยกับพนักงานตอ้นรับบนเครือง)

วนัท ี2
เกาหลใีต(้สนามบนิอนิชอน) - เกาะนาม ิ- Soyanggang Sky Walk - ป้อมปราการฮวาซอง

04.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหต:ุเวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 2ชวัโมง
(กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ เพอืความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเกาหลี
นําทา่นขนึรถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางไปรับประทานอาหารเชา้

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ เมนูอดูง้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะนาม ิ(ใชเ้วลานังเรือประมาณ 10-15 นาท)ี ใหท้า่นไดด้มืด่าํกับธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนามิ
ซงึถอืเป็นชว่งเวลาทดีทีสีดุทา่มกลางบรรยากาศโรแมนตกิ ใหท้า่นไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซรีียเ์กาหลทีโีดง่ดังไปทัวเอเชยี WINTER
LOVE SONG หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความ ประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO
รูปปันทสีรา้งขนึเพอืไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ
กับฉากและเนือเรืองทเีรียกเสยีงสะอนืและน ้าํตาของผูช้มนอกจออย่างทว่มทน้นอกจากนียังมกีจิกรรมอนืๆใหท้า่นไดปั้นจักรยานชมววิเหมอืนในละครหรือชมฟารม์เลยีงนกกระจอกเทศ
ไดเ้วลาสมควรนังเรือกลับมายังฝัง

เทยีง
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนู DUKKALBI ไกผั่ดเผ็ดบารบ์คีวิเป็นเนือไกท่หัีนออกเป็นชนิพอคําคลกุเคลา้ดว้ยซอีวิเครืองปรุง
และหมักทงิไวจ้นไดท้ ีจงึนําเนือไกแ่ละผักมาผัดบนกระทะยักษ์ พรอ้มกมิจ ิซปุสาหร่าย และขา้วสวย

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่Soyanggang Sky Walk (สะพานกระจกใส) ทอียู่ในเมอืงชนุชอน จังหวัดคังวอน มาพสิจูนค์วามหวาดเสยีวกัน
โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสทมีคีวามยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอยีมโฮ
เวลาทเีดนิอยู่บนสะพานแหง่นีจะสามารถมองเห็นววิดา้นลา่งใตส้ะพานทเีป็นทะเลสาบไดอ้ย่างชดัเจน
ทําเอาคนทกีลัวความสงูถงึกับเขา่อ่อนเลยทเีดยีว จดุวัดใจอกีหนงึบทพสิจูนค์อืการเดนิขา้มสะพานทยีาว 156 เมตร 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซูวอน ป้อมปราการฮวาซอง (Hwaseong Fortress) เป็นสงิกอ่สรา้งขนาดใหญ่ตังแตยุ่คโจซอน
เป็นป้อมปราการประจําเขต Suwon-si ของจังหวัดเคยีงกโีด(Gyeonggi-do) เพอืเป็นรากฐานสําหรับการสรา้งเมอืงใหม่ในบรเิวณนี
กําแพงของป้อมปราการมคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร มปีระต ู4 ประตใูนแตล่ะทศิ และมรีูปแบบทางสถาปัตยกรรมทยีงิใหญ่และงดงาม
รวมทังศาลาทชีอืวา่ Hwahongmun ดว้ย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนู:ชาบู ชาบู สกุสีไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้น  ๆประกอบดว้ย ผักสดชนดิตา่ง  ๆและเนือหมูสไลดน์ ้าํซปุรอ้นๆ
และเสน้อูดง้ซงึขาดไม่ไดใ้นการทาน ชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 

จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ทพัีก

ทพีกั
CENTRAL PLAZA HOTEL หรือระดับใกลเ้คยีงกัน (ชอืโรงแรมทพัีก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน กอ่นวันเดนิทาง)

วนัท ี3
วดัวาวจูองซา - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด(์รวมบตัร) - LED Rose Garden - ตลาดทงแดมุน

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นเดนิทางไป วดัวาวจูองซา เมอืงยงอนิ จงัหวดัเคยีงคโิด สรา้งเมอืปี ค.ศ.1970 โดยนักบวชแฮตอ๊กเป็นวัดนกิายหนิยาน
จดุเดน่ของวัดวาวจูองชา คอืพระเศยีรของพระพทุธรูปขนาด มหมึา ซงึประดษิฐานอยู่ดา้นหลังสระน ้าํ
และบรเิวณรอบสระน ้าํจะมพีระพทุธรูปองคเ์ล็กๆวาง เรียงรายอยู่โดยรอบ และเมอืทา่นเดนิขนึสูเ่นนิเขาจะพบอุโบสถ
ซงึภายในเป็นทปีระดษิฐานพระนอนขนาดใหญ่ทแีกะสลักมาจากไมซ้งึนํามาจากอนิเดยี
นอกจากนีทวัีดแหง่นียังเป็นทเีก็บรักษาระฆังทใีชต้ใีนพธิเีปิดกฬีาโอลมิปิกในปี ค.ศ.1988 อกีดว้ย 



จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถูกขนานนามวา่ “ดสินียแ์ลนดเ์กาหล”ี สวนเปิดในหบุเขาทมีชีอืเสยีงมากทสีดุของประเทศ
ภายใน Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, American Adventure, Magic Land European Adventure และ Equatorial
Adventure การทอ่งเทยีวภายในสวนสนุกแหง่นี แนะนําวา่ ควรขนึรถบัสทอ่งไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ทนีี
ทา่นจะพบวา่เจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสขุ และชมความน่ารักของหมทีี
สามารถสอืสารกับคนขับไดอ้ย่างดไีม่วา่จะตัวใหญ่มากถงึใหญ่นอ้ย จากนันทดลองสนุกกับเครืองเลน่นานาชนดิ เชน่ รถไฟเหาะ T-Express
หนอนสะบัดชารป์ โรงหนังสามมติ ิบา้นผสีงิ หมุนตลัีงกาสองตลบ เป็นตน้
หรือทา่นสามารถเดนิไปชมเทสกาลดอกไมท้จัีดไดอ้ย่างสวยงามเป็นสวนขนาดใหญ่ชมดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม

เทยีง
อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพอืความสะดวกในการทอ่งเทยีว

บา่ย
ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่กรุงโซล พาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปปิงทไีดช้อืวา่ใหญ่ทสีดุในเอเชยี ตลาดทงแดมุน
และพาทา่นชมไฮไลทท์พีลาดไม่ได ้

นําทา่นชม LED Rose Garden ทจัีดอยู่บรเิวณ Oullim Square อสิระใหท้า่นชอ๊ปปิงหา้งสรรพสนิคา้กวา่ 10แหง่ ทบีางหา้งเปิดตลอด 24 ชวัโมง
เชน่ MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ทา่นสามารถเลอืกซอืสนิคา้หลากหลายประเภทไดท้นีี อาทเิชน่ เสอืผา้บรุุษ-
สตรี รองเทา้บรุุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด ของทรีะลกึ ชดุเครืองครัว ถุงเทา้ ผา้พันคอ ในราคาเกาหล ีอย่างแทจ้รงิ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ เมนูคาลบ ีหมูย่างเกาหลเีป็นอาหารพนืเมอืงเกาหลเีลอืงชอืและเป็นทรีูจั้กกันดทัีวโลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกลอ่ม
โดยนําหมูสว่นทตีดิกับกระดกู นําไปย่างบนเตาถ่านแบบดังเดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้น  ๆและเครืองเคยีงตา่ง  ๆจากนันนําทา่นเดนิทางสูท่พัีก

ทพีกั
GALAXY HOTEL//VIP HOTEL หรือระดับใกลเ้คยีงกัน (ชอืโรงแรมททีา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน
กอ่นวันเดนิทาง)

วนัท ี4
พพิธิภณัฑส์าหรา่ย - ใสชุดฮนับก - พระราชวงัเคยีงบ็อค - SEOUL TOWER (ไมร่วมขนึลฟิต)์ - ชอ้ปปิงเมยีงดง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซงึรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทอีายุ 6 ปี ซงึถอืวา่มคีณุภาพดทีสีดุ
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืโสมคณุภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํารุงร่างกาย หรือสามารถซอืเป็นของฝากจากประเทศเกาหล ี

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่รา้นสมุนไพร RED PINE เป็นผลติภัณฑ ์ทสีกัดจากน ้าํมันสน ทมีสีรรคณุชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน
ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกาย 

จากนันนําทา่นชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย
จัดแสดงเรืองราวตา่งๆของการทําสาหร่ายและประวัตคิวามเป็นมาตน้กําเนดิของการผลติสาหร่ายและขันตอนการผลติสาหร่ายทใีหม่ทกุวันใหท้า่นจะไดเ้ลอืกชมิผลติภัณฑท์ทํีาจากสาหร่ายหลากหลายรสชาตใิหล้มิลองและเลอืกซอืเพอื

ใหท้า่นไดใ้สช่ดุประจําชาตเิกาหล ี“ฮนับก”และถ่ายรูปภาพความประทับใจนํามาเป็นของฝาก เชน่ สาหร่ายอบแหง้,สาหร่ายย่าง

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน เมนูไกตุ่น๋โสม เป็นอาหารบํารุงสขุภาพตน้ตํารับชาววัง เสริฟ์ในหมอ้ดนิ ทา่มกลางน ้าํซปุทกํีาลังเดอืดพลา่น
คัดเลอืกไกข่นาดกําลังเหมาะ ผา่นการเลยีงจนอายุได ้45 วัน นํามาทําความสะอาด ควักเครืองในออกจนหมด แลว้นําเครืองยาจนี อาท ิเกาลัด,
เกา๋ก,ี พทุราจนี และรากโสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนียว ใสล่งไปในตัวไก ่แลว้ผา่นการตุน๋จนไดท้ ีเนือไกล่อ่นจนสามารถรับประทานไดอ้ย่างสะดวก
เพมิรสชาตดิว้ยเสน้กว๋ยเตยีวแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางผา่นชม ทําเนยีบประธานาธบิดหีรอืบลเูฮาส ์และชม พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวังเกา่แกท่สีดุของราชวงศโ์ชซอน
สรา้งขนึในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็น
ศนูยก์ลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทังทปีระทับและฐานอํานาจของพระเจา้แทจอนและตอ่เนืองมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอนพระทนัีงคนึชองจอนถูกสรา้งขนึมาเพอืเป็นทวีา่ราชการตอ่มาคณะปกครองเกาหลขีองญปีุ่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขนึคันเพอืตอ้งการแสดงนัยเดน่ชดัวา่ตอ้งการตัดความผกูพันระหวา่งพระราชวงศก์ับราษฎรอาคารหลังนีไดถู้กรือถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญปีุ่ นในเขตพระราชวังยังมพีระตําหนักเคยีวฮเวรู
เป็นอาคาร สองชนั ตัวพระตําหนักถูกสรา้งใหย้ืนออกไปกลางสระน ้าํทเีต็มไปดว้ยฝงูหงสส์รา้งขนึเพอืใชเ้ป็นสถานทสํีาหรับจัดงานเลยีงพระราชทาน

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรุงโซล เดนิทางไปยอ้นรอยละครซรีียเ์กาหลดัีง MY NAME IS KIM SAM SOON และ BOY OVER FLOWER ที



“นัมซาน” ภเูขาแหง่เดยีวทตัีงอยู่ใจกลางกรุงโซลบนยอดเขามหีอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทสีงูทสีดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480
เมตร เหนือระดับน ้าํทะเล 

นําทา่นสู ่NAMSAN VIEW POINT ใหท้า่นไดถ้่ายรูปและสมัผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหล ีนยิมมาคลอ้งกญุแจไวด้ว้ยกันระเบยีงทกุดา้นของ
SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ย กญุแจหลากหลายส ี(ไมร่วมคา่ลฟิท)์ ถงึเวลาพาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปปิงทไีดช้อืวา่ใหญ่ทสีดุในเอเชยี 

จากนันนําทา่นชมแหลง่ชอ้ปปิงปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นม มากมาย อาทิ
นาฬกิา,แวน่ตา,เครืองสําอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซอือย่างเต็มท ี

ถงึเวลานําทา่นเดนิทางชอ้ปปิงท ีเมยีงดง หรือ
สยามสแควรเ์กาหลทีา่นสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชนัลา่สดุของเกาหลไีดท้นีีโดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเชน่เสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครืองประดับ
ทังแบรนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครืองสําอางเชน่ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD,
THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อกีทังยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่ง  ๆทา่นสามารถลมิลองไอศกรีม 2,000 วอน
ทสีงูเกอืบฟตุไดท้นีี และKRISPY KREMEโดนัท ทสีดุแสนอร่อย

ค่าํ
บรกิารอาหารกลางวัน เมนูบบิมิบบั ขา้วยําเกาหล ีกับ ซปุ สกุสีไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้น  ๆประกอบดว้ย ผักสดชนดิตา่งๆ
และเนือหมูสไลดน์ ้าํซปุรอ้น  ๆและเสน้อูดง้ซงึขาดไม่ไดใ้นการทาน ชาบ ูชาบ ูพรอ้มขา้วสวย

ทพีกั
GALAXY HOTEL/ VIP HOTEL หรือระดับใกลเ้คยีงกัน (ชอืโรงแรมททีา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน
กอ่นวันเดนิทาง)

วนัท ี5
ชอ้ปปิงยา่นฮงแด - HYUNDAI OUTLET - หมูบ่า้นเทพนยิาย - อนิชอนไชนา่ทาวน ์- SUPER MARKET

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นดินีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทปีราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าํทะเล 50-800
เมตร เมล็ดพันธุข์องสมุนไพรฮ๊อกเกตนามูนี เป็นทนียิมของคนเกาหลรีุ่นใหม่ เพราะมผีลชว่ยดแูลตับใหแ้ข็งแรง
ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทําลายจาการดมืแอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

จากนันพาทา่นชม AMETHYEST FACTORY ชม โรงงานพลอยสมีว่ง เป็นของนําโชคของชาวเกาหลซีงึม ีแหลง่กําเนดิใน ประเทศเกาหลี
คนเกาหลมี ีความเชอืวา่ เป็นพลอยนําโชค นําความโชคดมีาใหแ้กผู่ท้มีไีวค้รอบครอง

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน เมนูจมิดกั (Jimdak) หรือไกตุ่น๋ซอีวิเกาหล ีผสมกับวุน้เสน้ทเีหนียวนุ่ม หัวหอมใหญ่
รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่นดิหน่อย เป็นเมนูชอืดังจากเมอืงอันดง

บา่ย
นําทา่น ชอ้ปปิง ยา่นฮงแด เป็นย่านชอ้ปปิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ
สนิคา้ในย่านนีสว่นใหญ่เป็นสนิคา้วัยรุ่นททัีนสมัยและราคาไม่แพงเชน่เสอืผา้ทอีอกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋าเครืองประดับ
เครืองสําอาง เชน่ เสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกฟิชอ้ป เครืองเขยีน และทเียอะไม่แพก้ันก็คอืขนมตา่งๆและยังมรีา้นแบรนดเ์นมอยู่ทัวไปเชน่
EVISU, ZARA อกีทังยังมรีา้นกาแฟทเีป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้แฟชนั คลับ ตลาดศลิปะ
และรา้นอาหารทน่ีาสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีทนียิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยังไม่แพงอกีดว้ย
ซงึจะคกึคักเป็นพเิศษตังแตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร 

นําทา่นชอ้ปปิง HYUNDAI OUTLET มรีา้นคา้หลากหลายกวา่ 165รา้นคา้ และมสีนิคา้Brand ดังมากมายหลายยีหอ้ เชน่ Armani, Calvin Klein,
Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสนิคา้จะมกีารจัดลดราคา 30-80% 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเทพนยิายหรอืดงฮวามาอลึ เป็นถนนเล็กๆในเมอืงย่านJung-guของจังหวัดอนิชอน(Incheon)
ออกแบบและตกแตง่ตามผนังบา้นกําแพงตา่งๆรวมทังทางเดนิตา่งๆใหเ้ป็นไปตามเทพนยิายหรือการต์นูของดสินีย์
เพอืดงึดดูนักทอ่งเทยีวใหเ้ดนิทางมาเยียมชมและสรา้งความคกึคักใหก้ับหมู่บา้นทําใหห้มู่บา้นแสนจะธรรมดากลายเป็นหมู่บา้นแหง่เทพนยิาย
มนียิายโดง่ดังหลายเรือง อาทเิชน่
สโนวไ์วทก์ับคนแคระทัง7,หนูนอ้ยหมวกแดง,ปีเตอรแ์พน,อะลาดนิกับตะเกยีงวเิศษ,อลาดนิ,สโนไวทฯ์ลฯรวมอยู่ในหมู่บา้นแหง่นี



ทําใหเ้ป็นเหมอืนสตดูโิอถ่ายรูปขนาดใหญ่
ทไีม่วา่จะเดนิไปทางไหนกอ้ถ่ายรูปไดเ้กส๋ดุๆหรือตัวการต์นูชดุพนืเมอืงชาวเกาหลนีอกจากนีทา่นยังสามารถเพลดิเพลนิไปกับรา้นกาแฟน่ารักๆและเลอืกซอืสนิคา้จากรา้นคา้ขายของทรีะลกึทอ้งถนิไดอ้กีดว้ย

บรเิวณไกลก้ันทา่นสามารถเดนิไป ยา่นอนิชอน ไชนา่ทาวน ์(Incheon
ChinaTown)เกาหลมีอบเป็นพนืทพีเิศษใหก้ับชาวจนีในยุคนันคอืราชวงศฉ์งิ(ChingDynasty)
ในอดตีเคยมรีา้นขายของประเภทตา่งๆทมีาจากเมอืงจนีแตใ่นปัจจบัุนรา้นสว่นใหญ่จะเป็นรา้นอาหารถงึแมว้า่คนรุ่นปัจจบัุนในไชน่าทาวนแ์หง่นีจะเป็นรุ่นท2ี
หรือ3 แลว้แตก็่ยังเป็นย่านทมีรีา้นอาหารทมีกีลนิอายความเป็นจนีอยู่มากทสีดุ แลว้ย่านนียังเป็นไชน่าทาวนเ์พยีงแหง่เดยีวในเกาหลดีว้ย 

ไดเ้วลานําทา่นสู ่สนามบนิอนิชอน ระหวา่งทางพาทา่นแวะละลายเงนิวอนทรีา้นคา้สนามบนิ SUPER MARKET
ซงึทา่นสามารถเลอืกซอืสนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมซีนิราเมยีน (มาม่าสไตลเ์กาหล)ี อูดง้ กมิจ ิขนมช็อคโกพ้าย
น ้าํจมิปรุงรสหมูย่างเกาหล ีไกตุ่น๋โสมสําเร็จรูป ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลับเมอืงไทย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน เมนู พลุโกก ิ(Bulgogi) อาหารขนึชอืของเกาหล ีเป็นสกุกีงึน ้าํกงึแหง้ สว่นผสมของเมนูนีคอืหมูหมักชนิบาง  ๆปลาหมกึสด
ผักตา่ง  ๆเชน่ กะหล่าํปล ีฟักทองอ่อน ถัวงอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกัน 

จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอนิชอน

วนัท ี6
ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง

00.20 น.
เดนิทางกลับโดย สายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เทยีวบนิท ีXJ703 (ไม่มบีรกิารอาหารเครืองดมืบนเครือง
ทา่นสามารถสงัซอืไดต้ามอัธยาศัยกับพนักงานตอ้นรับบนเครือง)

04.20 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง เดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์กาหลี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:25 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์กาหลี

ราคาทัวรร์วม

•  คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบัชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามทรีะบุในรายการ (ตวักรุป๊ไมส่ามารถเลอืนวันกลบัได ้ตอ้งไป-
กลบัพรอ้มคณะเท่านัน ) ทนัีงเป็นไปตามสายการบนิจัดสรรตามกรุป๊ทัวร ์ไมส่ามารถระบุได ้

• คา่อาหารทุกมอื ตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบุในรายการ

• คา่ทพีกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุหรอืเทยีบเท่า

• คา่ยานพาหนะนําเทยีวตามรายการ

• คา่น ้าํหนักสมัภาระ สายการบนิ THAI AIR ASIA X (X J) กาํหนดน ้าํหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครอืงไป-กลบั ท่านละ 20 กก. สมัภาระถอืขนึเครอืง(Carry on) 7
กก.

• คา่หวัหนา้ทัวรนํ์าท่านท่องเทยีวตลอดรายการในตา่งประเทศ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง การชดเชยอบุัตเิหตสุว่นบุคคลกรณเีสยีชวีติสญูเสยีอวัยวะ สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสนิเชงิ 1,000,000 บาท
การรกัษาพยาบาลตอ่อบุัตเิหตแุตล่ะครงั500,000บาท(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ท่านสามารถสงัซอืประกนัสขุภาพเพมิได ้

ราคาทัวรไ์มร่วม

•  คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ
(หากท่านตอ้งการสงัเพมิ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทัวรแ์ลว้จ่ายเพมิเองตา่งหาก)

• คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถนิทา่นละ 50,000 วอนหรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอดทงัทรปิ(ชําระคา่ทปิทสีนามบนิวนัเช็คอนิ)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% (กรณทีที่านตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษัิทหรอืตอ้งการใบกาํกบัภาษี)

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระทหีนักเกนิจากสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ20 กก.)

• คา่วซีา่สาํหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว

• กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 3)ใบสาํคญัถนิทอียู ่4)สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รปูถา่ยส ี2 นวิ 2
รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้าํเนนิการยนืวซีา่ใหท้่านโดยจ่ายคา่บรกิารตา่งหาก

• (สาํหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซีา่)

การอัพเกรดทนัีง Hot Seat และ Business/Premium
•  ทนัีง Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เทยีว เป็นทนัีงทมีพีนืทวีา่งทมีากกวา่ทนัีงมาตรฐาน ดว้ยพนืทวีางขาทกีวา้งเป็นพเิศษ
มพีนืทพีอทจีะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเตม็ที

•  **กรณที่านมคีวามประสงคจ์ะซอืน ้าํหนักเพมิ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเท่านันพรอ้มชําระคา่น ้าํหนัก**

• ซอืนําหนักเพมิ 5 กก. ชําระเพมิ 600 บาท

• ซอืน ้าํหนักเพมิ 10 กก. ชําระเพมิ 1,000 บาท

• ซอืน ้าํหนักเพมิ 20กก. ชําระเพมิ 2,000 บาท

• ประกาศสาํคญั รบัเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว คา่ทัวรท์จี่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด
และผูจ้ัดไดช้ําระใหก้บัสายการบนิและสถานทตีา่งๆ แบบชําระขาดเช่นกนักอ่นออกเดนิทาง
ฉะนันหากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทังคา่ตวัเครอืงบนิใหแ้กท่่าน

• *ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลยีนราคาเพมิ หากมกีารปรบัขนึของภาษีน ้าํมนัหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ *

• หมายเหตสุาํคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตวัเครอืงบนิโปรโมชัน เมอืชําระเงนิคา่จองทัวร ์คา่ทัวร์



• มสิามารถเปลยีนแปลง วันเดนิทาง ชอืผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลอืนวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมดัจํา คา่ทัวรไ์ดทุ้กกรณ ีและ
กรณทีที่านเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด โดยเครอืงบนิภายใน กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นททีําการจองตวัเครอืงบนิ มฉิะนัน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ
กรณกีรุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ท่าน บรษัิทฯแจง้ท่านกอ่นการเดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัท่านทังหมด
หรอืเลอืนการเดนิทางในช่วงการเดนิทางอนื และคา่บรกิารนรีบัเฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยเท่านัน
และกรณทีที่านเมอืเดนิทางถงึแลว้ไมท่่องเทยีวพรอ้มคณะบรษัิทฯขอเรยีกชําระเงนิเพมิท่านละ300 USD ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชี่างภาพมาถา่ยรปู
และช่วยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสดุทา้ยช่างภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหนา่ยกบัลกูทัวร ์หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซอืได ้
แตถ่า้ท่านใดไมส่นใจกไ็มต่อ้งซอื เพราะทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคบัลกูทัวรซ์อืแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้

ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด
ในกรณทีลีกูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัเขา้ประเทศไทย
จงึมคีา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึในการเปลยีนตวัขากลบั และรวมถงึคา่บรกิารอนืๆทเีกดิขนึดว้ย ฉะนัน
ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึททีางประเทศนันๆเรยีกเกบ็ ทางผูจ้ัดและทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึในทุกกรณี
หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทยีวบนิถดัไปทมีทีนัีงวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของตวัเครอืงบนิ
ทังนขีนึอยูท่างเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้**
ตม.ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ ์ในการททีางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณนั์น
ขนึอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ท  ีตม. ทางบรษัิททัวรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

เงอืนไขในการจอง

•  มดัจาํทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ชําระสว่นทเีหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ (การไมช่ําระเงนิคา่มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ
หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)

• **สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลบั*)
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงท่าน***
กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**

เอกสารใชใ้นการเดนิทาง

•  หนังสอืเดนิทางทเีหลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณทีําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วันเดนิทาง
หนังสอืรบัรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ (ตาํแหนง่, เงนิเดอืน)

• สาํเนาบัตรพนักงาน และสาํเนากบัตรประจําตวัประชาชน พรอ้มเซน็สาํเนาถกูตอ้ง

• กรณทีที่านเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมสาํเนาหนังสอืจดทะเบยีนทมีชีอืท่านพรอ้มเซน็รบัรองสาํเนา

• กรณเีป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรบัรองจากทางสถาบันเป็นภาษาองักฤษ

• การเรยีกเกบ็เอกสารเพมิเตมินเีพอืประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองท่านททีางบรษัิทจะได ้

• แจง้ใหห้วัหนา้ทัวรท์ราบเพอืใหค้าํแนะนําท่านในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

การยกเลกิการจอง

• เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชัน ตวัเครอืงบนิเป็นราคาแบบซอืขาด เมอืท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ
การเดนิทาง เลอืนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณใีดทังสนิ

หมายเหตุ

•  กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทังหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และบรษัิท ฯ
และเมอืท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง



• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนาสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้
โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม

• การจัดการเรอืงหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทเีขา้พกั โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร ี/ ปลอดบุหรไีด ้
โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทังนขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

• มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ัดกาํกบัเท่านัน

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ

• กรณตีอ้งการพกัแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณโีรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื
1หอ้งพกัคู ่และ 1หอ้งพกัเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพมิ

• สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ
ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี
เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรม

• บรกิารน ้าํดมืวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน เรมิในวันท2ีของการเดนิทางถงึวันท5ีของการเดนิทางรวมจํานวน 4 ขวด

• การบรกิารของรถบัสนําเทยีวเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม
ทังนขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง

• การประกนัภยั ทบีรษัิทฯไดท้ําไวส้าํหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทยีว ตาม พ.ร.บ การท่องเทยีว เท่านัน
ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงอืนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมอืท่านชําระเงนิคา่ทัวร์

• (ท่านสามารถซอืประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัวไป และควรศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด)

• ผูจ้ัดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ
ในกรณทีผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ
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