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สนามบินสุวรรณภูมิ
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สนามบินอินชอน – นัมซาน ทาวเวอร์ – คลองชองกเยชอน
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เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – โรงเรียนสอนทากิมจิ
COSMETIC SHOP – ผลิตภัณฑ์น้ามันสน – ย่านเมียงดง
หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง – พระราชวังเคียงบก – ร้านโสม – ศูนย์สมุนไพรโสม
ศูนย์ฮอตเกนามู – ดิวตีฟ้ รี – ฮงแด
พลอยอเมทิ ส – เมื อ งพาจู – หมู่ บ้ า นโพรวองซ์ พ าจู – Dirty Trunk Cafe
Malddong Donut – ละลายเงิน วอน ซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต – สนามบิ น อิ น ชอน
สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

อาหาร
เช้า เทีย่ ง เย็น

โรงแรม
SKYPARK MYEONGDONG
HOTEL หรือเทียบเท่า
SKYPARK MYEONGDONG
HOTEL หรือเทียบเท่า
SKYPARK MYEONGDONG
HOTEL หรือเทียบเท่า

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อ นรับพร้อมอำนวย
ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

Day2 สนามบินอิ นชอน – นัมซาน ทาวเวอร์ – คลองชองกเยชอน
01.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบินที่ OZ 742
09.10 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน
➢ สำคัญโปรดอ่าน : หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง จะต้องทำการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
และระเบียบการเข้าประเทศของเกาหลี โดยขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาในการรอผล 3 – 5 ชั่วโมงโดยประมาณ และมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมประมาณท่านละ 80,000 วอน ซึ่งในระหว่างรอผลนำทุกท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ
นโยบายและระเบียบการเข้าประเทศในช่วงนั้นๆ
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านไปยังหนึ่งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย นัมซาน ทาวเวอร์ (Namsan
Tower) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7
เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืน หรือฤดูกาล
ไหนๆ ก็ยังได้รับความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเที่ยวและคู่รั กชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชม
วิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานที่สุดแสนโร
แมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด

ค่า
ทีพ่ กั

นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอินคือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony
ที่มีความเชื่อว่า คู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล *ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์ประมาณท่านละ 11,000 วอน
นำท่านเดินทางไปยัง คลองชองกเยชอน เป็นลำธารที่ไหลผ่านใจกลางกรุงโซลซึ่งเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่
ทันสมัย และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เมื่อมา
เยือนยังกรุงโซล
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
SKYPARK MYEONGDONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day3 เมื อ งยงอิ น – สวนสนุ ก เอเวอร์ แ ลนด์ – กรุ ง โซล – โรงเรี ย นสอนท ากิ มจิ – COSMETIC SHOP –
ผลิ ตภัณฑ์น้ามันสน – ย่านเมียงดง
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่า
เป็ น ดิ ส นี ย์ แ ลนด์ แ ห่ งเกาหลี ใ ต้ ตั้ งอยู่ ท่ า มกลางหุ บ เขาประกอบไปด้ ว ยโซนต่ า งๆ ดั งนี้ Global Fair, Magic Land, European
Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านก้าวผ่านประตูเข้าไปในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแต่ง

ด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวันออกและอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเข้ากันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ที่ Magic Tree ต้นไม้แฟนตาซี
ขนาดใหญ่ที่จะเปลี่ยนธีมไปตามเทศกาลต่างๆ ถือเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยว
ใครชอบเครื่องเล่นหวาดเสียวต้องห้ามพลาดเด็ดขาด สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) ที่
เร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 2 รอบ เฮอร์ริเ คน (Hurricane) เครื่องเล่นที่จะหมุนๆ เหวี่ยงๆ ให้หัวใจเต้ นรัวกับความสูงเกือบ 20 เมตรจาก
พื้นดิน! ดับ เบิ้ลร็อกสปิน (Double Rock Spin) ที่จะหมุนๆ ตีลังกา 3 ตลบบนอากาศด้วยความสูงที่แทบกลั้นหายใจ เรือเหาะไวกิ้ง
(Columbus Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจไปกับเจ้าเรือเหาะยักษ์ที่จะเหวี่ยทุกคนขึ้นไปสูงถึง 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลค์ที่
พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไม้ที่สูงชันเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ่งมีความชันถึง 77 องศา
และวิ่งด้วยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ชั่วโมง

พักเหนื่อยจากเครื่องเล่นหลุดเข้ามาในโลกของเหล่าสัตว์มากมาย โซน Zootopia หนึง่ ในสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี มีสัตว์มากกว่า
2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ์ พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ขึ้นไปบนรถบัสซาฟารีเพื่อใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์ป่ายิ่งขึ้น
อย่างโซน Safari World พบกับสัตว์ที่น่าเกรงขามอย่างสิงโตเจ้าป่า เสืออันดุร้าย และหมีตัวใหญ่ที่อาจจะโผล่มาทักทายคุณได้ทุกเมื่อ
ตะลุยเข้าไปในโซน Lost Valley ตื่นเต้นไปกับการนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก พร้อมเพลิดเพลินกับการชมสัตว์ต่างๆ ที่เดินเล่นอย่าง
อิสระ ถ้าโชคดีอาจจะได้พบกับสัตว์เหล่านี้มาขอขนมกินถึงหน้าต่างรถเลยทีเดียว

เปลี่ยนบรรยากาศจากเหล่าสัตว์โลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา สวนดอกไม้สี่ฤดู เดินชมสวนดอกไม้ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่ง
อวดสีสัน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ด้วยสีสันที่สด
ของดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับความนิยมอย่างมาก ท่านไม่ควรพลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็นที่ระลึก รวมทั้ง
ยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน
➢ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนมีนาคม - มิถุนายน จะสามารถชมสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ
➢ ในช่วงฤดูร้อน ประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม จะสามารถชมสวนดอกลิลลี่
➢ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนกันยายน - ตุลาคม จะสามารถชมสวนดอกเบญจมาศ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น
นำท่านไปเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิของชาวเกาหลีที่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ เป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้น
ครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ และ
ยังนำไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่จะมีรสเผ็ดและเปรี้ยว
จากนั้นนำท่านแวะช้อปที่ร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็นของ
ฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บ ำรุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลักของ
ทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ำแตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยังมี สินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ครีมว่านหาง
จระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ

นำท่านเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษา
สมดุลในร่างกาย

จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง (Myeongdong Market) แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ
สยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ำหอม เครื่องสำอางค์ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดี
เพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้ อาทิเช่น ร้านเครื่องสำอางค์ค์ที่คนุ้ หูคนไทยที่ไม่
ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องสำอางค์ค์จะถูกกว่าประเทศไทย
ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเท้า
หลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น
จุดแนะนำ “เมียงดงสตรีทฟู้ด” มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลมิ้ ลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน ขนม
ไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้งล็อบสเตอร์ตัว ใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบ
ไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนี้มีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง
บะหมี่ดำจาจังมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทย แต่ของ
ที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็นต้น แต่หากคนที่ชอบของหวานก็
จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต

ค่ำ
ที่พัก

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู คัมจาทัง หรือ ซุปกระดูกหมูมันฝรั่งเกาหลี
SKYPARK MYEONGDONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day4 หมู่บ้านโบราณอิ กซอนดง – พระราชวังเคียงบก – ร้านโสม – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์ฮอตเกนามู
ดิ วตี้ฟรี – ย่านฮงแด
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านไป หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง (Ikseon Dong Hanok Village) หมู่บ้านฮัน
อกเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโซล มีกลิ่นอายความเป็นเกาหลีโบราณ และเป็นย่านเก่าแก่ ที่
อาจจะใหม่สำหรับใครหลายๆคน แหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ ร้านอาหารชิคๆ ใจกลางกรุงที่ซ่อนตัว
อยู่ในตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดิน ลัดเลาะจากแถวย่านอินซาดงมาได้ มีทั้งร้านอาหาร
เกาหลี ร้านบิงซู ร้านนั่งชิล ร้านพิซซ่า ที่ตกแต่งได้อย่างมีสไตล์ เหมาะสำหรับชาวโซเชียลที่
ชอบอัพรูปสวยๆ ไฮไลท์ของย่านนี้จะเป็นคาเฟ่ดอกไม้ชื่อร้าน มาดัง หน้าร้านจะเป็นมุมยอดฮิต
ที่คนนิยมมาถ่ายรูป เพราะสีสันสดใสสวยงามของดอกไม้

จุดแนะนำขายมันดูชื่อดัง (เกี๊ยวนึง่ เกาหลี) ชื่อร้าน “ชางฮวาดัง” ตั้งอยู่
ตรงหัวมุมถนน ซึ่งจะมีคนต่อคิวรอเยอะมากๆ

จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอนที่ตั้งอยู่ใจ
กลางกรุงโซล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็นครั้งแรกต้องไม่พลาดที่จะแวะมาเยือน ด้วยฉากหลังของพระราชวังนั้เป็ นภูเขาพูกกั ซาน
ทำให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็น The Grand Palace ของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ พระที่นั่งคึ
นจองวอง เป็นพระที่นั่งที่กษัตริย์ใช้ออกว่าราชการและเป็นที่ทรงงาน ภายในพระที่นั่งไม่สามารถเข้าไปชมได้ แต่สามารถถ่ายภาพจากด้าน
นอกได้ *กรณีที่พระราชวังเคียงบกกุงไม่เปิดทำการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทดแทนเป็น พระราชวังชางด็อกกุง
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี้ หรือ ไก่ผักซอสพริกเกาหลี
จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรทีช่ ่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบ
และเพิ่มพละกำลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง
จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ำทะเล 50-800
เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา
จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยชั้นใต้ดินจะเป็น
สิ น ค้ า แบรนด์ ห รู และเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ อาทิ เช่ น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI,
MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นต้น ในส่วนของชั้นที่ 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX,
HERMES, OMEGA, TISSOT เป็ น ต้ น ชั้น 2 เป็ น ช็อ ป MCM ชั้น ที่ 3 เป็ น โซนเครื่องสำอางค์ ห ลากหลายแบรนด์ ดั ง ไม่ ว่าจะเป็ น แบรนด์
SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นต้น ชั้น 4
จะเป็นสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ และชั้นที่ 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ย่านฮงแด (Hongdae Street) เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผลงานศิลปะที่ส่วนใหญ่เป็น
ศิลปะแนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื้นที่ของถนนปิกัสโซ่ที่ขึ้นชื่อของย่านนี้ นอกจากนั้นที่นี่ยังมีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตาม
ตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทำให้ที่นี่เป็นสีสันของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน
ค่ำ
ที่พัก

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน
SKYPARK MYEONGDONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day5 พลอยอเมทิ ส – เมืองพาจู – หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู – Dirty Trunk Cafe Malddong Donut – ละลายเงิ น
วอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอิ นชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สมี ่วงอ่อนเย็น
ตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ ย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาจู
(Paju) หนึ่งในเมืองของจังหวัดคย็องกี ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ นอกกรุงโซล

นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู (Paju Provence Village) เป็นหมู่บ้านที่มีสีสันสดใส หลากสีจนเราคุ้นเคย และรู้จักกันดีใน
นามของ “หมู่บ้านสีลูกกวาด” ภายในหมู่บ้านประกอบไปด้วยร้านค้าเล็กๆ ที่มีสีสันรวมตัวกันจึงทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เปรียบเสมือน
หมู่บ้านแห่งเทพนิยายจึงเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างยิ่ง รวมถึงยังสามารถช้อปปิ้งได้อีกด้วย

จุดแนะนา “Maison Objet” เป็ นแหล่งรวมสินค้าเครื่องครัวทัง้ หมดตัง้ แต่
จานเล็ก ๆ น่ารักไปจนถึงหม้อ กล่องอาหาร และขวดน้าทรัมเลอร์
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออก
หวานเผ็ดเล็กน้ อย โดยนำหมูลงในกระทะพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทาน
พร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย
นำท่านเดินทางไปยัง เดอตี้ทรัง (Dirty Trunk) เป็นคาเฟ่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในโซเชียลมีเดียและได้รับการยอมรับว่าเป็นร้าน
กาแฟที่ต้องไปของเมืองพาจู การตกแต่งภายในเหมือนเป็นโรงงานสมัยก่อน และเพดานที่สูงทำให้รสู้ ึกถึงความสง่างามจากทางเข้า ตู้ขนม
หวานและพืน้ ที่ครัวที่มีแสงสว่างสวยงามมีความสะดุดตาเป็นอย่างมาก และมีที่นั่งและโซฟาทั่วทั้งบริเวณร้าน ทำให้คาเฟ่แห่งนี้มี
บรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

หลั งจากนั้ น นำท่ า นไปยั ง คาเฟ่ โดนั ท หรื อ Malddong Donut หากใครที่ เป็ น สายคาเฟ่ ตั ว ยงแล้ ว ละก็ ต้ อ งห้ า มพลาดเลยกั บ
‘Malddong Donut Dessert Town’ คาเฟ่ขนมหวานที่ติดอันดับคำค้นหาในเว็บไซต์ชื่อดังของเกาหลีอยู่ในตอนนี้ เป็นคาเฟที่สวยงาม
แปลกตามาก เพราะการจัดตกแต่งสีสันสดใสทั้งภายในและภายนอกร้านที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมขนมหวาน
นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น เค้ก เบเกอรี่ ไอศกรีม โดนัท เครื่องดื่มหลายชนิด ฯลฯ
นำท่านเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียล
ช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม และยังมี
กิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็นต้น

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
19.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบินที่ OZ 741
23.10 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
วันเดิ นทาง
25 – 29 พฤาภาคม 2565
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2565
02 – 06 มิถุนายน 2565

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
29,990
29,990
30,990

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
(อายุไม่เกิ น 12 ปี )
29,990
29,990
30,990

ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั ๋วเครื่องบิน
17,990
17,990
18,990

ราคา
ห้องพักเดี่ยว
5,000
5,000
5,000

อัตราค่าบริการสาหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
ลงทะเบียนให้ครบ 4 ขัน้ ตอน
➢ ขัน้ ตอนที่ 1 ลงทะเบียน K-ETA โดยชาระค่าธรรมการลงทะเบียนเพิ่ ม ท่านละ 1,000 บาท
➢ ขัน้ ตอนที่ 2 ลงทะเบียน Q-CODE
➢ ขัน้ ตอนที่ 3 ลงทะเบียนตรวจ PCR ที่เกาหลี โดยชาระค่าบริการเพิ่ ม ท่านละ ประมาณ 80,000 วอน
➢ ขัน้ ตอนที่ 4 ลงทะเบียน THAILAND PASS โดยไม่รวมค่าแพ็คเกจ Test & Go หากลูกค้าสนใจให้ทาง
บริษทั ทาจองให้ ทางบริษทั ขอแนะนาแพ็คเกจ โรงแรมโนโวเทล สยาม สแควร์

** สั่งซื้อซิมกับเราสะดวกไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก รอรับได้เลยที่สนามบิน **
สำหรับซิมอินเตอร์เน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน
จีน สิงคโปร์ พม่า อินโดนีเซีย โดยมี DATA ให้ใช้งาน 4GB สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 8 วัน หากท่านใดสนใจสั่งซื้อซิม สามารถสั่งซื้อได้กับ
ทางเจ้าหน้าที่ และชำระเงินพร้อมมัดจำค่าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

สาคัญโปรดอ่าน
1. กรุณาทาการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชาระส่วนทีเ่ หลือ
21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวนั เดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชาระค่าทัวร์เต็มจานวน 100% เท่านัน้
2. อัตราค่าบริการนี้ จาเป็ นต้องมีผูเ้ ดินทาง จานวน 15 ท่าน ขึน้ ไป ในแต่ละคณะ กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางไม่ถงึ ตามจานวนทีก่ าหนด ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลื
์
่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ ขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง
ตามความต้องการ)
3. ท่านทีต่ อ้ งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั ๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทาการออกบัตร
โดยสาร เนื่ องจากสายการบิน อาจมีก ารปรับ เปลี่ย นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า และการแนะนาจาก
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นเพียงการแนะนาเท่านัน้
4. นักท่องเทีย่ วทีต่ ้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทาการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่ อนเดินทางอย่างน้อย 45
วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ขอสงวนสิทธิในการขอวี
์
ซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่าย
เพิม่ หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
5. ระหว่างท่องเทีย่ วหากนักท่องเทีย่ วได้รบั การตรวจยืนยันว่ามีเชือ้ โควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทาความสะอาดห้องพักเพิม่ เติม ถ้ามี
(ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
6. ในกรณีทภ่ี าครัฐทัง้ ไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ กาหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผูเ้ ดินทาง
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ดว้ ยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
7. ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกับการท่องเทีย่ วเกาหลีใต้เพื่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ สมุนไพรโสม สมุน
ไพรฮอตเกนามู น้ามันสน ศูนย์เครื่องสาอางค์ (คอสเมติค) พลอยอเมทิส และร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตีฟ้ รี) ซึง่ จาเป็ นต้องระบุไว้ใน
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษทั ฯ จึงอยากเรียนชีแ้ จงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุก
ท่านแวะชม หากประสงค์จะซื้อหรือไม่ซ้อื ขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
7.1

ทัวร์ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ วเป็ นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่
ลงร้านช็อปปิ้ ง เช่น ร้านโสม/ฮอกเกนามู/น้ ามันสน/เครื่องสาอางค์คอสเมติค/พลอยอเมทิส ทางบริ ษัทจะคิดค่า
ดาเนินการในการแยกท่องเทีย่ วเอง 300 USD ต่อท่าน

ข้อมูลการเตรียมตัวในการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยและประเทศเกาหลี (มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่ 15 มีนาคม 2565)
➢ การเตรียมตัวก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย
1. ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (ทางบริษทั บริการการลงทะเบียนให้)
o เอกสารประกอบการลงทะเบียน K-ETA
▪ สาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกทีม่ รี ปู ) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็ นรูปภาพ (รูปถ่ายจากมือถือไม่
สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต่ากว่า
2 หน้า
▪ รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังต้องเป็ นพืน้ สีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน โดยสแกนไฟล์เป็ น
รูปภาพ
2. เอกสารใบรับรองผลตรวจเชือ้ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึง่ ถูกรับรองภายใน 48 ชัวโมงก่
่
อนเดินทาง
o สาหรับเด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี ผู้สูงอายุท่มี ีอายุ 65 ปี ข้นึ ไป และสตรีมีครรภ์ ที่ยงั ไม่ได้รบั การฉีดวัคซีน จะต้อง
เดินทางพร้อมผูป้ กครองทีฉ่ ีดวัคซีนครบ และต้องมีใบรับรองผลตรวจเชือ้ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึง่ ถูกรับรอง
ภายใน 72 ชัวโมงก่
่
อนเดินทาง)
o สาหรับผูท้ เ่ี คยได้รบั เชือ้ COVID-19 จะต้องมีเอกสารใบรับรองทีร่ ะบุผลว่าไม่พบเชือ้ COVID-19 และใบรับรองต้อง
มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกจากโรงพยาบาลจนถึง ณ วันทีเ่ ดินทาง โดยเอกสารต้องเป็ นภาษาอังกฤษ
** ทัง้ นี้ผเู้ ดินทางจะต้องทาการส่งข้อมูลในข้อ 2 มาให้ทางบริษทั ในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อทาการลงทะเบียน Q CODE 48
ชัวโมงก่
่
อนการเดินทาง **
3. ลงทะเบียน Q CODE (ทางบริษทั บริการการลงทะเบียนให้)
o เอกสารประกอบการลงทะเบียน Q CODE
▪ สาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกทีม่ รี ูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็ นรูปภาพ (รูปถ่ายจากมือถือไม่
สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต่ากว่า
2 หน้า
▪ รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังต้องเป็ นพืน้ สีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน โดยสแกนไฟล์เป็ น
รูปภาพ
▪ เอกสารใบรับรองผลตรวจเชือ้ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึง่ ถูกรับรองภายใน 48 ชัวโมงก่
่
อนเดินทาง
4. ลงทะเบียนตรวจ PCR ทีเ่ กาหลี (ทางบริษทั บริการการลงทะเบียนให้)
5. ลงทะเบียน Thailand Pass (ทางบริษทั บริการการลงทะเบียนให้)
o เอกสารประกอบการลงทะเบียน Thailand Pass
▪ เอกสารการจองแพ็กเกจ Test & Go
** ในกรณีทล่ี ูกค้าจองแพ็กเกจ Test & Go จะต้องทาการส่งข้อมูลการทาจองให้กบั บริษทั เพื่อทาการลงทะเบียนให้ **
▪ เอกสารรับ รองการฉี ด วัคซีน ครบถ้วน ตามข้อก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่ า 14 วัน ก่อ นเดิ น ทาง
(Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate)
** ผูเ้ ดินทางจะต้องได้รบั วัคซีนครบโดส รวมถึงผูท้ ไ่ี ด้รบั วัคซีนสองชนิดแตกต่างกัน แล้วอย่างน้อยก่อนวันเดินทาง 14 วัน
และเข็มล่าสุดทีฉ่ ีดไม่เกิน 6 เดือนหรือ 180 วัน ในการเข้าประเทศเกาหลี **
ตัวอย่างการรับวัคซีน  ทีส่ ามารถเดินทางได้
เข็มที่ 1 Pizer/หรือยีห่ อ้ อื่นๆ
เข็มที่ 2 Pizer/หรือยีห่ อ้ อื่นๆ
เข็มที่ 3 Moderna/หรือยีห่ อ้ อื่น ได้รบั วัคซีนล่าสุด วันที่ 25 ธันวาคม 2564
(นับจากวันเดินทางแล้วมีอายุไม่เกิน 6 เดือน หากมีอายุการรับวัคซีนเกินจะต้องทาการรับวัคซีนใหม่
อีกครัง้ โดยทีเ่ ข็มล่าสุดจะต้องฉีดก่อน 14 วันเดินทาง)

แบบสอบถามข้อมูลเพือ่ การกรอกลงทะเบียน K-ETA
!!! ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด !!!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-นามสกุล ปัจจุบนั ตามหน้าหนังสือเดินทาง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)............................................................................
วัน-เดือน-ปีเกิด...................................................................................................................................................................
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพ โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
มีบุตรร่วมกัน
หมายเลขบัตรประชาชน.....................................................................................................................................................
หมายเลขพาสปอร์ต.............................................วันที่ออก..............................วันหมดอายุ...............................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................อีเมล์............................................(หากไม่มีกรุณาระบุของคนในครอบครัว/เพื่อน)
อาชีพปัจจุบัน (การทำงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ,ตำแหน่งงาน, หากเป็นแม่บ้านหรือเกษียณอายุ กรุณาระบุด้วย
...........................................................................................................................................................................................
9. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศเกาหลี
เคย ....................ครั้ง จุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อ ....................................................
ไม่เคย
10. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศเกาหลี
เคย ....................ครั้ง จุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อ ....................................................
ไม่เคย

ตัวอย่างการกรอกแบบสอบถามข้อมูลเพื่อการกรอกลงทะเบียน K-ETA
MISS SUNISA SUWANNASEE
ชื่อ-นามสกุล ปัจจุบนั ตามหน้าหนังสือเดินทาง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)............................................................................
18 พฤศจิกายน 2538
วัน-เดือน-ปีเกิด...................................................................................................................................................................
เพศ
ชาย
หญิง 
สถานภาพ โสด  สมรส
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
มีบุตรร่วมกัน
1-0000-00000-00-0
หมายเลขบัตรประชาชน.....................................................................................................................................................
1 ม.ค. 2565 นหมดอายุ...............................................
1 ม.ค. 2570
AB10000
หมายเลขพาสปอร์ต.............................................วั
นที่ออก..............................วั
abc@gmail.com
083-000-0000 เมล์............................................(หากไม่
เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................อี
มีกรุณาระบุของคนในครอบครัว/เพื่อน)
อาชีพปัจจุบัน (การทำงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ,ตำแหน่งงาน, หากเป็นแม่บ้านหรือเกษียณอายุ กรุณาระบุด้วย
พนักงานบริษัทเอกชน
...........................................................................................................................................................................................
9. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศเกาหลี
ท่องเทียว
1
้ง จุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อ ....................................................
 เคย ....................ครั
ไม่เคย
10. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศเกาหลี
ท่องเทียว
5
้ง จุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อ ....................................................
 เคย ....................ครั
ไม่เคย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นลงทะเบียน K-ETA สาหรับผูเ้ ดินทางทีถ่ อื หนังสือเดินทางไทย
1. สาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกทีม่ รี ปู ) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็ นรูปภาพ (รูปถ่ายจากมือถือไม่สามารถใช้ได้) มีอายุการ
ใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต่ากว่า 2 หน้า
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังต้องเป็ นพืน้ สีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน โดยสแกนไฟล์เป็ นรูปภาพ

ข้อมูลสาคัญเกีย่ วกับ การยื่นลงทะเบียน K-ETA ทีท่ ่านควรทราบ
1. หลังจากทาการยื่นลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผลการลงเบียนแบ่งออกเป็ น 3 แบบ ดังนี้
1.1 OK หมายถึง ผ่านการลงทะเบียน (มีอายุการใช้งานได้ 2 ปี ไม่จากัดจานวนครัง้ โดยแต่ละครัง้ พานักได้ไม่เกิน 90 วัน)
1.2 NOT OK หมายถึง ไม่ผ่านการลงทะเบียน ไม่มสี ามารถออกเดินทางได้ตงั ้ แต่ประเทศต้นทาง
1.3 SELECTEE หมายถึง สามารถออกเดิน ทางยังประเทศต้นทางได้ แต่เมื่อไปถึงยังประเทศปลายทางจะต้องผ่านการ
พิจารณาอีกครัง้ ซึง่ อาจจะผ่าน หรือไม่ผ่านขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจทางเจ้าหน้าที่
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
์
นค่าธรรมในการลงทะเบียน เนื่องจากการพิจารณาเป็ นไปตามเงื่อนไขหรือกฎหมายของ
ประเทศนั น้ ๆ โดยทางเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้ าที่กรมแรงงานเป็ นผู้ตัดสินชี้ขาด ทางผู้จดั ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้
3. ในกรณีท่ผี ลการลงทะเบียนของลูกค้าคือ SELECTEE และทางลูกค้าตัดสินใจเดินทางเพื่อรับการพิจารณาอีกครัง้ ณ ประเทศ
ปลายทาง หากถูกปฏิเสธเข้าประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในการเปลี่ยนตั ๋วขากลับ และรวมถึงค่ าบริการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นด้วย
ฉะนั น้ ท่ านจะต้อ งเป็ น ผู้รบั ผิด ชอบในค่ า ใช้จ่า ยที่เกิด ขึ้น ที่ท างประเทศนั น้ ๆ เรีย กเก็บ ทางผู้จดั และทางสายการบิน จะไม่
รับผิดชอบค่ าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทุกกรณี หากต้องกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัด ไปที่มีท่ีนัง่ ว่าง หรือตามวันเดินทางของตั ๋ว
เครื่องบิน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ และสายการบินเป็ นผูพ้ จิ ารณาเท่านัน้ ทางบริษทั ฯ
จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ และขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่คนื ค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั

