KOREA AUTUMN VACATION
โรงแรม/ที่พกั ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน
T’WAY

สายการบิ น EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR /
• ชมงานศิ ลปะมากมายกว่า 50 ชิ้ น ที่ ANYANG ART PARK
• พาชมโรงถ่ายละครย้อนยุคของซีรีสด์ งั อย่าง แดจังกึม , Kang
Chi
• ไหว้พระ ณ วัดวาวูจองซา ที่มีเศียรพระพุทธเป็ นรูปสลักจาก
ไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
• สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND
• คล้องกุญแจคู่รกั ชมวิ วกรุงโซล N SEOUL TOWER
• ช้อปปิ้ งกระจายย่านดัง เมียงดง
• ช้อปของฝากสุดน่ ารักที่ LINE FRIENDSSTORE
• เช็คอิ นคาเฟ่ เก๋ๆ อย่าง 934 king's cross harry potter
• ชมความงามของดอกหญ้า ณ สวนฮานึ ลปาร์ค

#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
วัน

โปรแกรมการเดิ นทาง

1

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่ าอากาศยานนานาชาติ อินชอน

2

สวน ANYANG ART PARK | โรงถ่ายละครย้อนยุค MBC DRAMIA |
พระราชวังฮวาซอง แฮงกุง

3

4

5

อาหาร

โรงแรม/ที่พกั
-

B. L. ชาบูชาบู
D. คาลบิ
B. โรงแรม
วัดวาวูจองซา | สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่
L. บาร์บคี ิ ว
จากัด)I ศูนย์เวชสาอาง I
D. โอซัมบุลโก
ทาข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก I ถนนช้ อปปิ้ งฮงแด | คาเฟ่ ONE PIECE |
กิ
คาเฟ่ 943 KING'S CROSS HARRY POTTER
B. โรงแรม
ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง I ศูนย์สมุนไพร I สวนฮานึ ล และ PINK MOSS I L. ซัมเกทัง
DUTY FREE I ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง I LINE FRIENDS STORE
D. B. โรงแรม
N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิ ฟท์) I ศูนย์พลอยอเมทิ ส I ศูนย์โสม I
L. จิ มดัก
SUPERMARKET
D. -

SUWON
หรือเทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน
BENIKEA SEOUL
HOTEL หรือเทียบเท่า
โรงแรมมาตรฐาน
BENIKEA SEOUL
HOTEL หรือเทียบเท่า
โรงแรมมาตรฐาน
-

\
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KOREA AUTUMN VACATION 2019
#โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
DAY 1 :

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน
คณะเดินทางนัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4
ณ เคาน์ เ ตอร์ส ายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยจะมีเ จ้าหน้ าที่จาก
บริษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน (**
โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ต ให้แก่เ จ้าหน้ าที่ในวันเดินทาง) หลัง จากเช็คอิน และโหลด
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว จะนาท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน

สายการบิน

รหัสเที่ยวบิน

BKK >> ICN

รหัสเที่ยวบิน

ICN >> BKK

EASTAR JET

ZE512

22.20 – 06.00

ZE511

17.30 – 21.20

JEJU AIR

7C2204

01.00 – 08.40

7C2203

20.05 – 23.59

JIN AIR

LJ004

22.25 – 05.40

LJ003

17.10 – 21.10

T’WAY

TW102

01.25 – 08.35

TW101

20.25 – 00.10

EASTAR JET

ZE514

01.55 – 09.45

ZE513

20.35 – 00.55

ข้อแนะนา : เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึน้ เครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุใน
ภาชนะทีม่ ขี นาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลติ ร สาหรับภาชนะทีเ่ กิน 100 มิลลิลติ ร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียง
เล็กน้อยก็ไม่สามารถนาติดตัวขึน้ เครื่องบินได้ ภาชนะทัง้ หมดต้องใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิ ด - ปิ ด ผนึกได้ และมี
ความจุรวมกันไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มิลลิลติ ร) ของเหลวทีไ่ ด้รบั การยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสาหรับเด็กทารกในปริมาณ
ที่เ หมาะสม รวมถึง ยาที่มีเ อกสารกากับ ชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซ้อื จากร้านค้าปลอดอากร ( DUTY FREE
SHOPS) ที่ท่าอากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสติก ใสปิ ดผนึกปากถุงไม่มรี ่องรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้
ซื้อ ณ วันที่เดินทาง เพื่อนาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนาของเหลว ขึ้น
เครื่องแตกต่างกัน การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้ สด ไม่อนุ ญาตให้นาเข้าประเทศเพื่อ
ป้ องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ
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DAY 2 :

สวน ANYANG ART PARK I โรงถ่ายละครย้อนยุค MBC DRAMIA I พระราชวังฮวาซอง
แฮงกุง
#สวน ANYANG ART PARI
พาท่านไปชมงานศิลปะที่ Anyang Art Park ตัง้ อยู่ภายในสวนอังยาง เมือง Seoksu-dong เป็ นอีก
หนึ่งจุดเช็คอินสุดฮิตของเหล่าฮิปส์เตอร์ โดยภายในจะมีงานศิลปะในรูปแบบสถาปัตยกรรม และ
ประติมากรรม มากกว่า 50 ชิน้ ออกแบบโดยนักออกแบบชื่อดังจากทัวโลก
่
ชิน้ ทีโ่ ดดเด่นทีส่ ุดใครไป
ก็ต้องไปถ่ายรูปนันก็
่ คอื “Linear Building Up In The Trees” เป็ นอุโมงค์ทางเดินยาวๆ มีลวดลายที่
เหมือนกับโครงสร้างซึง่ มีความสวยงาม นอกจากนี้กย็ งั มีผลงานศิลปะอีกมากมายให้ท่านได้ช่นื ชม
#ชาบู ชาบู SHABU SHABU
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือ สุก้ี
เกาหลี ประกอบไปด้วย ผักสดหลายชนิด ต้มในน้ าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเคียงและ
ข้าวสวยของเกาหลี ทีร่ สชาติถูกปากคนไทย
#โรงถ่ายละครย้อนยุค MBC DRAMIA
จากนัน้ จะพาท่านมาชมโรงถ่ายละครย้อนยุค ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตร ของ
เมืองยงอิน ถูกเนรมิตเป็ นหมู่บ้านโบราณ เพื่อใช้เป็ นโลเคชันหลั
่ กในการถ่ายซีรสี ์องิ ประวัติศาสตร์
ของค่าย MBC โดยฉากที่สร้างทัง้ หมดได้ผ่านการศึกษาและค้นคว้าให้ใกล้เคียงกับประวัติศาสตร์
มากทีส่ ุด โลเคชันนี
่ ้ถูกใช้ในการถ่ายซีรสี ์แล้วหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็ น Kang Chi, theBeginning และ
อีกมากมาย
#พระราชวัง HAENGGUNG PALACE
เป็ นพระราชวังทีก่ ษัตริยช์ องโจทรงทีไ่ ด้สร้างขึน้ เพื่อเป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนเมื่อเวลาเสด็จมาทาพิธี ซึง่
พระราชวังแห่งนี้ได้ใช้เ ป็ นฉากหนึ่งในการถ่ายทาละครสุดฮิต แดจัง กึม และ The King and The
Clown ด้านหน้าของพระราชวังนัน้ มีประตูวงั บานใหญ่ดูสะดุดตา ด้านหน้าตรงประตูวงั จะได้มกี าร
แสดงของชาวเกาหลีท่มี าแสดงให้นักท่องเที่ยวทัวไปได้
่
ชม ภายในพระราชวังมีการจัดแสดงให้เห็น
ถึงห้องหับต่างๆ ที่อยู่ในวัง เช่น ห้องที่ประทับของกษัตริย์ห้องพักของขันที ห้องพักของพวกนาง
ข้าหลวง เป็ นต้น (สามารถใส่ชุดฮันบกเพื่อเก็บภาพความประทับใจได้ *ไม่รวมค่าชุดฮันบก*)
#คาลบิ KALBI
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูคาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลี แบบ
ปิ้ งย่างทีม่ ชี ่อื เสียงของเกาหลี เป็ นการนาเนื้อสัตว์มาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วนาไปย่าง บน
แผ่นโลหะทีถ่ ูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนัน้ จะย่างเป็ นชิน้ โตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วต้องใช้กรรไกร
ตัดเป็ นชิน้ พอดีคา ทานกับเครื่องเคียง
หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั SUWON : BENIKEA SUWON
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
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DAY 3 :

วัดวาวูจองซา I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จากัด) I ศูนย์เวช
สาอาง
ทาข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก I ถนนช้อปปิ้ งฮงอิ ก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
#วัด WAUJEONGSA TEMPLE
พาท่านไปไหว้พระขอพรวัดชื่อดังของเกาหลีใต้ เป็ นวัดทีส่ ร้างเสร็จเมื่อประมาณ 45 ปี ทแ่ี ล้ว โดย
ชาวเกาหลีเ หนือ ที่เ ข้ามาอยู่ในเกาหลีใ ต้ ภ ายหลัง สงคราม เอกลักษณ์ ท่สี าคัญของวัดนี้ เศีย ร
พระพุทธรูปนี้มคี วามสูงถึง 8 เมตร วางตัง้ อยู่บนกองหินขนาดใหญ่ ถ้ามองจากระยะไกลกองหินนี้จะ
ดูเหมือนลาตัวของพระพุทธรูป โดยเศียรพระพุทธรูปทีน่ ่ไี ด้รบั การบันทึกลง Guinness Book ให้เป็ น
“รูปสลักจากไม้ทม่ี ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก”
#สวนสนุก EVERLAND
จากนัน้ ให้เวลาทุกท่านเต็มอิ่มกับสวนสนุ กที่ดีท่สี ุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ด้วยบัตร
SPECIAL PASS TICKET ทีส่ ามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิดและไม่จากัดรอบ สวนสนุกที่น่ี
ถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” มีช่อื เสียงมากที่สุดของประเทศ ให้ท่านสนุ กกับเครื่อ งเล่น
หลากหลายชนิด อาทิเช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสงิ
หมุน ท่านไหนที่ไม่ชอบการเล่นเครื่องเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ทน่ี ่ี
และชมความน่ า รัก ของหมีท่ีส ามารถสื่อ สารกับ คนได้ เดิน ชมและถ่ า ยรูป กับ สวนดอกไม้ ซ่ึง
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวน
ดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลลี่/
ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)
#บาร์บีคิวเกาหลี BBQ KOREA
เที่ ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู บาร์บีคิวเกาหลี อาหารปิ้ งย่าง
สไตล์เกาหลีมเี นื้อสัตว์ให้เลือกรับประทาน เสิรฟ์ พร้อมเครื่องเคียงของเกาหลี
#ศูนย์เวชสาอาง
พาทุกท่านสู่ ศูนย์เวชสาอางให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสาอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิ เช่น
ครีมน้าแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ
#กิ มบับ KIMBAB
นาท่านร่วมเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมกับการเรียนทาข้าวห่อสาหร่าย "กิ มบับ" อาหารประจาชาติเกาหลี ซึง่
เป็ นส่วนหนึ่งในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหนึ่ง
ชุดฮันบก HANBOK
จากนัน้ เชิญท่านร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลี โดยการแต่งกายชุดประจาชาติ “ฮันบก” ในแบบ
ต่างๆ พร้อมถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก เพื่อไปอวดคนทางบ้าน
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#ถนนช้อปปิ้ งย่านฮงอิ ก
เดินช้อปกันต่อทีย่ ่านฮงแด เป็ นย่านทีม่ วี ยั รุ่นเยอะเพราะเป็ นย่านมหาวิทยาลัย ฮกอิก เป็ นอีกแหล่ง
ช้อ ปปิ้ ง ที่ไม่ควรพลาด นอกจากจะมีร้านให้ได้ช้อ ปปิ้ งแล้วนัน้ ย่านนี้ย งั มีร้านคาเฟ่ เก๋ๆ ให้ได้ไป
เช็คอินอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็ น 934 king's cross harry potter หรือ one piece
#โอซัมบุลโกกิ OSAM BULGOGI
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย โอซัมบุลโกกิ (OSAMBULGOGI) มีส่วน
ประกอหลักคือ วุน้ เส้น ผักกาดขาว เนื้อหมู ผัดในกระทะจนเข้ากัน รสชาติหวานเผ็ดเล็กน้อย
หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั SEOUL : BENIKEA SEOUL HOTEL
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

DAY 4 :

ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง I ศูนย์สมุนไพร I สวนฮานึ ล I ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
LINE FRIENDS STORE I DUTY FREE
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
#ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง
พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีท่มี สี รรพคุณ
ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพื่อป้ องกันการอุดตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็น
ภาพอย่างชัดเจนยิง่ ขึน้
#ศูนย์สมุนไพร
จากนัน้ นาท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ็อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ ์
เรียบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสาหรับ
บุคคลทีน่ ิยมดื่มชา กาแฟ น้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษทีต่ กค้างหรือไขมัน
ที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพ
ร่างกาย ของท่านเองอีกด้วย
#ซัมเกทัง SAMGAETANG
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู ซัมเกทัง หรือเมนู ไก่โสม อาหารชาว
วังในสมัยก่อน ปั จจุบนั เป็ นอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีขา้ วรากโสม พุทรา
แดงและ
เคล็ดลับในการตุ๋นเสิรฟ์ พร้อมเครื่องเคียงทีเ่ รียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม
พริกไทยดา และเกลือ เสิรฟ์ ท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน
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#สวนฮานึ ล
สวนสวยใจกลางเมืองกรุงโซลอย่างสวนฮานึ ล เป็ นสวนทีต่ งั ้ อยู่บนเนินเขาสูง อยู่ในบริเวณพืน้ ทีข่ อง
สวนเวิลด์คพั ปาร์ค เป็ นสวนขนาดใหญ่ท่ตี งั ้ อยู่ด้านหลังของสนามกีฬาซังนัมสเตเดียม ที่เคยใช้เป็ น
สถานทีจ่ ดั การแข่งขันฟุตบอลโลกในประเทศเกาหลีใต้ สิง่ ทีส่ วยงามทีส่ ุดของสวนแห่งนี้ คือทุ่งหญ้าสี
น้ าตาลสวยๆที่สามารถชมได้เฉพาะช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวเท่านัน้ แต่หามาในช่วงฤดูอ่นื ๆ
สวนฮานึลแห่งนี้กจ็ ะกลายเป็ นสวนดอกไม้เหมือนสวนอื่น ๆ ทัวไป
่
#DUTY FREE
นาท่านช้อ ปปิ้ ง สินค้าปลอดภาษีท่ี ดิ วตี้ ฟรี (DUTY FREE) ที่น่ีมีส ินค้าชัน้ นาให้ท่านได้เ ลือ กซื้อ
มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น้าหอม เสือ้ ผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ
#เมียงดง
พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดงได้ช่อื ว่าเป็ นแหล่งรวมแฟชัน่
แบรนด์เกาหลีชนั ้ นา ซึ่งในแต่ละวันจะมีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถ
หาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทัง้ เสือ้ ผ้า , รองเท้า, กระเป๋ า, เครื่องสาอางซึ่งเป็ นที่รจู้ กั อย่างดีของ
ค
น
ไ
ท
ย
อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็ นต้น ยังมี
เสือ้ ผ้า เครื่องประดับ, ซีดเี พลง, วีซดี -ี ดีวดี หี นังและซีรยี ย์ อดฮิต ตลอดจนของทีร่ ะลึกที่มรี ปู ดาราคน
โปรดของท่าน
อยู่ในสินค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซือ้ กัน
#LINE FRIENDS STORE
นอกจากนี้ท่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปด้วยสินค้า LINE OFFICIAL
ที่จาหน่ ายสินค้าของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็ น หมีบราวน์แซลลี่ เจมส์ หรือโคนี่
ซึง่ แต่ละตัวจะมีสนิ ค้าทีร่ ะลึกให้เลือกซือ้ เยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสือ้ ผ้า
กระเป๋ า เครื่องเขียน ฯลฯ ซึ่งภายในร้านยังมีมุมน่ ารักๆ ให้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกด้วย แต่ท่เี ป็ น
ไฮไลท์เด่นของร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตวั ยักษ์ใหญ่ท่ตี งั ้ อยู่หน้าร้าน ที่ใครก็ต้องถ่ายภาพเป็ นที่
ระลึก แม้แต่คนเกาหลีเอง
***อิ สระอาหารเย็น***
หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

DAY 5 :

N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิ ฟท์) I ศูนย์พลอยอเมทิ ส I ศูนย์โสม I SUPERMARKET
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
#N SEOUL TOWER
นาท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึ่งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยที่สงู
ทีส่ ุดในโลก ฐานของหอคอยมีสงิ่ ทีน่ ่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่ มปาลกักจอง,
๊
สวนพฤกษชาติ,
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อาคารอนุสรณ์ผรู้ กั ชาติอนั ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือ
คล้องกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ ลิฟท์)
#ศูนย์พลอยอเมทิ ส
นาทุกท่านสู่ศูนย์พลอยอเมทิ สหรือพลอยสีม่วงที่มชี ่อื เสียงของประเทศเกาหลีซง่ึ ชาวเกาหลีเ ชื่อว่า
ถ้าได้มพี ลอยชนิดนี้ตดิ ตัวไว้จะทาให้มโี ชคลาภและสิง่ ดีๆเกิดขึน้ ในชีวติ
#จิ มดัก JIMDAK
เที่ ย ง รับ ประทานอาหาร ณ ภัต ตาคาร บริก ารท่ า นด้ว ย เมนู จิ ม ดัก (JIMDAK)เป็ น เมนู ไ ก่
ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี คลุกด้วยน้ าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อม
เครื่องเคียงเกาหลี
#ศูนย์โสม
จากนัน้ พาท่านรู้จกั และเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสมเพราะ
เกาหลีใต้เป็ นประเทศที่มกี ารผลิตโสมเกาหลีท่มี คี ุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน์
นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้จติ ใจสงบและเพิม่
พละกาลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจของคุณได้เป็ นอย่างดี ช่วยป้ องกันโรคหัวใจ
ขาดเลือด ฯลฯ
#SUPERMARKET
หลังจากนัน้ ได้เวลานาท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทาง
แวะช้อ ปปิ้ งที่ SUPERMARKET เพื่อ ซื้อ ของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแห่ง นี้มีข นมพื้นเมือ งเกาหลี
หลากชนิดรวมทัง้ กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมทีบ่ รรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ วและของฝากของที่
ระลึก
ได้เวลานาท่านออกเดินทางสู่สนามบินออกเดินทางจาก
ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สายการบิน

รหัสเที่ยวบิน

BKK >> INC

รหัสเที่ยวบิน

INC >> BKK

EASTAR JET

ZE512

22.25 – 06.20

ZE511

17.30 – 21.25

JEJU AIR

7C2204

02.00 – 09.20

7C2203

19.30 – 23.45

JIN AIR

LJ004

22.25 – 05.40

LJ003

17.10 – 21.10

T’WAY

TW102

01.25 – 08.35

TW101

20.25 – 00.10

EASTAR JET

ZE514

01.55 – 09.45

ZE513

20.35 – 00.55
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KOREA AUTUMN VACATION 2019
#อัตราค่าบริการ

เดือน กันยายน 2019
พีเรียดเดิ นทาง
01 - 05 กันยายน
02 - 06 กันยายน
03 -07 กันยายน
04 - 08 กันยายน
05 - 09 กันยายน
06 - 10 กันยายน
07 - 11 กันยายน
08 - 12 กันยายน
09 - 13 กันยายน
10 - 14 กันยายน
11 - 15 กันยายน
12 - 16 กันยายน
13 -17 กันยายน
14 - 18 กันยายน
15 - 19 กันยายน
16 - 20 กันยายน
17 - 21 กันยายน
18 - 22 กันยายน
19 - 23 กันยายน
20 - 24 กันยายน
21 - 25 กันยายน
22 - 26 กันยายน
23 -27 กันยายน
24 - 28 กันยายน
25 - 29 กันยายน
26 - 30 กันยายน
27 - 01 กันยายน
28 - 02 กันยายน
29 - 03 กันยายน
30 - 04 กันยายน

สายการบิ น

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กไม่เสริ ม
เตียง

12,900.12,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.12,900.12,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.12,900.12,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.12,900.12,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.-

12,900.12,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.12,900.12,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.12,900.12,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.12,900.12,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.-
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เดือน ตุลาคม 2019
พีเรียดเดิ นทาง
01 - 05 ตุลาคม
02 – 06 ตุลาคม
03 – 07 ตุลาคม
04 – 08 ตุลาคม
05 – 09 ตุลาคม
06 – 10 ตุลาคม
07 – 11 ตุลาคม
08 – 12 ตุลาคม
09 – 13 ตุลาคม
10 – 14 ตุลาคม
11 – 15 ตุลาคม
12 – 16 ตุลาคม
13 – 17 ตุลาคม
14 – 18 ตุลาคม
15 – 19 ตุลาคม
16 – 20 ตุลาคม
17 – 21 ตุลาคม
18 – 22 ตุลาคม
19 – 23 ตุลาคม
20 – 24 ตุลาคม
21 – 25 ตุลาคม
22 – 26 ตุลาคม
23 – 27 ตุลาคม
24 – 28 ตุลาคม
25 – 29 ตุลาคม
26 – 30 ตุลาคม
27 – 31 ตุลาคม
28 – 01 พฤศจิ กายน
29 – 02 พฤศจิ กายน
30 – 03 พฤศจิ กายน
31 - 04 พฤศจิ กายน

สายการบิ น

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กไม่เสริ ม
เตียง

14,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.16,900.16,900.16,900.16,900.15,900.15,900.15,900.15,900.16,900.16,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.-

14,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.16,900.16,900.16,900.16,900.15,900.15,900.15,900.15,900.16,900.16,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.15,900.-
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เดือน พฤศจิ กายน 2019
พีเรียดเดิ นทาง
01 - 05 พฤศจิ กายน
02 - 06 พฤศจิ กายน
03 -07 พฤศจิ กายน
04 - 08 พฤศจิ กายน
05 - 09 พฤศจิ กายน
06 - 10 พฤศจิ กายน
07 - 11 พฤศจิ กายน
08 - 12 พฤศจิ กายน
09 - 13 พฤศจิ กายน
10 -14 พฤศจิ กายน
11 - 15 พฤศจิ กายน
12 - 16 พฤศจิ กายน
13 -17 พฤศจิ กายน
14 - 18 พฤศจิ กายน
15 - 19 พฤศจิ กายน
16 - 20 พฤศจิ กายน
17 - 21 พฤศจิ กายน
18 - 22 พฤศจิ กายน
19 - 23 พฤศจิ กายน
20 - 24 พฤศจิ กายน
21- 25 พฤศจิ กายน
22 - 26 พฤศจิ กายน
23 - 27 พฤศจิ กายน
24 - 28 พฤศจิ กายน
25 - 29 พฤศจิ กายน
26 - 30 พฤศจิ กายน
27 - 01 ธันวาคม
28 - 02 ธันวาคม
29 - 03 ธันวาคม
30 - 04 ธันวาคม

สายการบิ น

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กไม่เสริ ม
เตียง

14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.-

14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.-
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หมายเหตุ :อัตราค่าบริการ
+ หากท่านต้องการห้องสาหรับพักเดีย่ ว สามารถจ่ายเพิม่ เติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผูใ้ หญ่
+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ต ั ๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน

หมายเหตุ :
ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงโปรแกรมราคาและเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์
ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์
ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้ นี้ขน้ึ อยู่ตามความเหมาะสม
์
ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบิน
์
โปรแกรมเปลีย่ นแปลงได้, ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม*
โปรดตรวจสอบข้อมูลให้มนใจก่
ั ่ อนทาการโอนเงินจองทุกครัง้
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้าหน้าทีจ่ ะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านัน้ !!! และหากมีการเปลีย่ นแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ
หากมีขอ้ สงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
***ลูกค้ามีความจาเป็ นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสาอาง, ศูนย์น้ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการเข้าร้าน
ดังกล่าว
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บค่าบริการเพิม่ ท่านละ 300 USD***
***กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทังที
้ ก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือเข้าประเทศทีร่ ะบุในรายการเดินทาง ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ และขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่คนื ค่าบริการ
ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ***
กรุณาชาระมัดจาหลังจากวันจองภายใน 3 วัน
และชาระส่วนที่เหลือทัง้ หมดก่อนการเดิ นทางภายใน 14 วัน
********มัดจาขัน้ ตา่ 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป******

#อัตราทัวร์รวม











ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางทีร่ ะบุในรายการชัน้ ทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
ค่าทีพ่ กั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครื่องเล่นไม่จากัด
ปลักไฟ
๊ ADAPTER
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#อัตราทัวร์ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ ายเพิม่ เองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิน่ ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ ทริป
 หากผูเ้ ดินทางไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม 5,000 บาท
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
 ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15-20 กก.)
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3.ใบสาคัญถิน่ ทีอ่ ยู่
4.สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนินการยื่นวี
ซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า -ออก
ด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 ค่าลิฟท์ท่ี N SEOUL TOWER
 ค่ากระเช้าทีอ่ ุทยานแห่งชาติซอรัคซาน

#หมายเหตุ
 จานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ต่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน ขึน้ ไป
 เทีย่ วบิน ราคาและรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
 ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินและตารางการบินทัง้ ไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณา
ในการตรวจคนเข้าเมือ ง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทัง้ ไทยและต่างประเทศ เนื่อ งจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง การกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอ่นื ๆ**การ
พิจารณาเป็ นเอกสิทธิ ์และวิจ ารณญาณของเจ้าหน้ าที่ต รวจคนเข้าเมือ งและเจ้าหน้ า ที่กรมแรงงานเท่ านัน้ ซึ่ง อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ไม่สามารถทาการเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 กรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ ทีไ่ ทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้า
ประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณีอ่นื ๆการพิจารณาเป็ นเอ กสิทธิแ์ ละ
วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านัน้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทั ทัง้ นี้กรณีทท่ี ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าทัวร์ใดๆ ทัง้ สิน้
 หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่
ชารุด หรือฉีกขาด
 ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล
 หลังจากได้รบั เอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชาระเงิดมัดจาภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชาระเงินพร้อมหน้า
พาสปอร์ตของผูเ้ ดินทาง และชาระเงินทัง้ หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
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 ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯ ไม่ครบ อาทิไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
 ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิ ดอุบตั ิเหตุท่เี กิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
 เมื่อ ท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือ บางส่ว นกับ ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือ ว่าท่านได้ย อมรับ ในเงื่อ นไข
ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
 ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ีได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั
เวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั อื่นๆทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ทัง้ นี้เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิในการให้
คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน บริษทั ฯ นอกจากมีเอกสาร
์
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
 ในกรณีทล่ี กู ค้าตัง้ ครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเทีย่ วได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่
เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า
 กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุป๊ ดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
 กรณีท่ที ่านซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน จะไม่ร วมค่าประกันอุบ ัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

การยกเลิก :
- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านัน้ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าทัวร์ทุกกรณี
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมื่อชาระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทัง้ สิน
้

ช่วงเทศกาล ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได
กรุ๊ปทีเ่ ดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด

พาสปอร์ต จะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
ผู้จดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ใน
กรณีท่ผี ู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ วอันเนื่องมาจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื
ค่าทัวร์ใดๆ ทัง้ สิน้
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