
BOOKING CODE : HKS-7C53-CA03 HAPPY KOREA ENJOY SUMMER                                                    UPDATE 13/06/62 
  
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                

1 
 

 

 
 
 

รหสัโปรแกรม : 14103 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 

 
 



BOOKING CODE : HKS-7C53-CA03 HAPPY KOREA ENJOY SUMMER                                                    UPDATE 13/06/62 
  
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                

2 
 

อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 

วนัแรก  สนามบนิเชยีงใหม ่                                                                                                        ( - / - / - ) 
18.30 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบนิเชยีงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิเจจู แอร ์(7C) มเีจา้หนา้ที่ของ

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
21.35 น. เหนิฟ้าสูก่รุงโซล โดยสายการบนิเจจแูอร ์เทีย่วบนิที ่7C4206 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 ชั่วโมง) 

(ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
 
วนัทีส่อง สนามบนิอนิชอน – พพิธิภณัฑถ์ า้ควงัเมยีง – สะพานกระจกแกว้ – เกาะนาม ิ- ซูวอน        ( - / L / D ) 
04.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
 จากนั้นน าชม พิพิธภ ัณฑ์

ถ ้าคว ัง เมียง  ในอดีตคือ
เหมอืงถ่านหนิ ตัง้แต่สมัยยุค
อาณานิคมญี่ปุ่ น เป็นสถานที่
ส า คั ญ แ ห่ ง ห นึ่ ง ท า ง
ประวัต ิศาสตร์ของประเทศ
เกาหล ีตัง้อยู่ที่จังหวัดเคยีงกี
โด ก าเนดิขึน้ในปี ค.ศ. 1912 
กอ่นจะถูกทิง้รา้งในปี ค.ศ. 1972 ปัจจุบันไดก้ลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ภายในถ ้าจัดแสดงโลกใตน้ ้า 
Cave Aqua World ใหช้ม และมหีอ้งโถงส าหรับจดัแสดงดนตรแีละศลิปะอกีดว้ย ชม สะพานกระจกแกว้ ตัง้อยู่
บนแมน่ ้าซยุงั เมอืงชนุชอน ลกัษณะคลา้ยสะพานแขวน ชมววิทวิทัศน์ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที่ 1) เมนู ไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ีอาหารเลือ่งชือ่โดยการน าไก่บาร์บีควิ มัน
หวาน กะหล ่าปลี ตน้กระเทียม ซอส และขา้ว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสีด า คลุกเคลา้ทุกอย่างใหเ้ขา้ที ่
รับประทานคูก่บัผักกาดเกาหลแีละเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

บ่าย น าท่านลงเรอืเฟอรร์ีสู่เ่ดนิทางสูเ่กาะนาม ิโดยใชเ้วลาขา้มประมาณ 10 นาท ีเกาะแหง่นี้ตัง้ตามชือ่ของนายพลนา
มซิึง่เขา้รับราชการตัง้แตอ่ายุ 17 ท่านเป็นผูม้คีวามสามารถน าทัพไปปราบ
จลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลจีนไดร้ับต าแหน่งสูงในขณะที่ท่านอายุ
ยังนอ้ย แต่ต่อมาภายหลังท่านไดถู้กใส่รา้ยโดยศัตรูทางการเมอืงและถูก
ประหารชวีติ จากนัน้ชมววิทวิทัศน์ของสถานที่เคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท า
ละครทวี ีWinter Love Song อนัโดง่ดงัไปทัว่เอเชยี พรอ้มมเีวลาใหท้่านได ้
เก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจสุดแสนโรแมนตกิเปรียบประดุจท่านเป็น
พระ-นาง ในละคร เลยทีเดยีว ที่นี่ท่านจะไดพ้บกับรูปปั้นของเบยองจุน
และชเวจวี ูและอสิระเดนิชมตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาพบกัน ณ จุดนัด
หมายเพือ่ลงเรอืกลบั 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว หมายเหต ุ

วนัที ่03-07 กรกฎาคม 2562 16,876 16,876 5,000  

วนัที ่10-14 กรกฎาคม 2562 16,876 16,876 5,000  

วนัที ่17-21 กรกฎาคม 2562 16,876 16,876 5,000  

วนัที ่24-28 กรกฎาคม 2562 16,876 16,876 5,000  

วนัที ่31 ก.ค.-04 ส.ค. 2562 16,876 16,876 5,000  

วนัที ่07-11 สงิหาคม 2562 16,876 16,876 5,000  

วนัที ่14-18 สงิหาคม 2562 16,876 16,876 5,000  

วนัที ่21-25 สงิหาคม 2562 16,876 16,876 5,000  

วนัที ่28 ส.ค.-1 ก.ย. 2562 16,876 16,876 5,000  

วนัที ่04-08 กนัยายน 2562 16,876 16,876 5,000  

วนัที ่11-15 กนัยายน 2562 16,876 16,876 5,000  

วนัที ่18-22 กนัยายน 2562 16,876 16,876 5,000  

วนัที ่25-29 กนัยายน 2562 16,876 16,876 5,000  

***ราคา INFANT (เด็กเล็กอายตุ ัง้แตแ่รกเกดิจนถงึ 2 ปี) 7,000 บาท*** 

จอยแลนด ์หกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่2) เมนู สกุ ีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ คลา้ยกบัสกุีย้ากี ้มสีว่นผสม เชน่ ผัก เนื้อสตัว์
หั่นบาง ๆ โดยการปรุงจะน าวัตถุดบิเหล่านี้จุ่มแช่ลงในน ้าเดือด หรือน ้าซุป และปล่อยทิง้ไวส้ักพัก จากนัน้น า
สว่นผสมอยา่งอืน่ เชน่ เตา้หู ้บะหมี ่ลงตุน๋ใหเ้ขา้กนั แลว้รับประทานโดยจุม่ลงในซอส 

ทีพ่กั  NEW M HOTEL / JM HOTEL / BENIKEA RIO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 
วนัทีส่าม ป้อมปราการฮวาซอง – น ัง่รถไฟหวัมงักร (ไมร่วมต ัว๋) – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- ศนูยเ์ครือ่งส าอาง –  
 ทงแดมนุ – โซล                                                                                                           ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดนิทางสู ่ป้อมปราการฮวาซอง เป็นสิง่กอ่สรา้งขนาดใหญ่ ตัง้แต่ยุคโจซอน (Joseon) สรา้งขึน้ช่วงปี 
ค.ศ. 1794-1796 เป็นป้อมปราการป ร ะ จ า เ ข ต  Suwon-si 
ของจงัหวดัเคยีงกโีด เพือ่เป็นรากฐานส าหรับการสรา้งเมอืง
ใหมใ่นบรเิวณนี้ ก าแพงของป้อมปราการมคีวามยาวถงึ 5.5 
กโิลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญ่และงดงามถูกขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกทางดา้นประวัตศิาสตร์ เมือ่ปี ค.ศ. 1997 สรา้งขึน้ดว้ย
อฐิ โดยจะมรีูบนก าแพงขนาดทีพ่อด ีส าหรับใชเ้ป็นจุดยงิปืน
หรอืธนูไดเ้ชือ่กนัวา่เป็นการสรา้งทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยทีีท่ันสมยัมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของยคุนัน้ หรอืหากมเีวลาท่าน
จะน ัง่รถไฟหวัมงักร (ราคาทัวรไ์มร่วมตัว๋) ชมรอบๆป้อมก็ได ้ใชเ้วลาน่ังชมประมาณ 30 นาทตีอ่ 1 รอบ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4)  เมนู หมูยา่งเกาหล ีเป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีี่เลือ่งชือ่และรูจ้ักกันดทีั่วโลก 
โดยน าหมสูว่นทีต่ดิกบักระดกูไปยา่งบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครื่องเคยีงหลากชนิด
กบัน ้าจิม้เตา้เจีย้วสตูรเฉพาะและน ้าซปุสาหร่าย  

บ่าย จากนั้นท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เป็นสวน
สนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต  ้ตัง้อยู่
ท่ามกลางหบุเขาเชญิท่านท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ี
ชมขบวนพาเหรดแฟนตาซีจากตัวการ์ตูนสุดน่ารักเตมิเต็ม
ความสขุของท่าน สนุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่ตา่งๆ ไมจ่ ากดั
ชนดิพรอ้มทัง้บรรยากาศสดุโรแมนตกิ ท่ามกลางสวนสวยที่
จะผลดัเปลีย่นจดัแสดงไมด้อกนานาชนิดตามฤดูกาลตลอด
ทัง้ปี สมควรแก่เวลา นัดพบ ณ จุดนัดหมาย จากนั้นน าคณะเดินทางเขา้สู่กรุงโซล แวะชอ้ป ณ ศูนย์
เครื่องส าอาง (Cosmetic gallery) เป็นศูนย์รวมของเครื่องส าอางแบรนด์ของเกาหลี อาทิ ROJUKISS, 
LOTREE, ETUDE และอกีมากมายหลากหลาย อสิระท่านเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศยั  

ค า่ บรกิารอาหารค ่า (มือ้ที่ 5) เมนู ปลายา่งเตาถา่น ปลาเนื้อแน่นย่างรอ้นๆ ออกรสเค็มนิดๆ หอมถ่านที่ใชย้่าง 
รับประทานเคยีงกบักมิจนิานาชนดิ  

 หลงัอาหาร อสิระท่านเดนิยา่นทงแดมุน แหลง่ชอ้ปป้ิงทีช่ ือ่ไดว้า่ใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณประตูเมอืง
โบราณทางทศิตะวนัออก ท่านสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภท อาท ิเสือ้ผา้บุรุษ-สตรี รองเทา้บุรุษ-สตร ี
รองเทา้ผา้ใบ เข็มขดัหรอืของทีร่ะลกึ อาท ิชดุเครือ่งครัว ถุงน่องถุงเทา้ ผา้พันคอ ท่านจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศ
การชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ 

ทีพ่กั  L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่ ศนูยโ์สม - ศนูยส์มุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวงัถอ๊กซู - หมูบ่า้นเกาหลโีบราณ - วดัโชเกซา – ศนูย ์

สาหรา่ย – ท าคมิบบัและสวมชุดประจ าชาต ิ(ฮนับก) - ดวิตี ้ฟร ี– ยา่นฮงแด – เมยีงดง    ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูศ่นูยโ์สมเกาหล ีซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปีซึง่ถือว่าเป็นโสม
ที่มคีุณภาพดทีี่สุด ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมที่มคีุณภาพดทีี่สุดและน ากลับไปบ ารุง
ร่างกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ที่ท่านรักและนับถือทางบา้น จากนั้นน าท่านเดนิทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนย์
สมุนไพร ฮอกเกนามู ซึง่เป็นสมนุไพรทีท่ั่วโลกรวมถงึสถาบันตา่งๆยอมรับวา่เป็นสมนุไพรที่มคีุณภาพดทีี่สุดใน
การบ ารุงตบัและดแูลตบัของเรา เป็นสมนุไพรทีห่าไดย้ากในปัจจบุัน ท่านจะไดช้มการสาธติการทดลองตวัยาจาก
สมนุไพรชนดินี้ ฮอกเกนาม ูเป็นตน้ไมท้ีเ่จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้า
ทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง เดนิทางมายัง 

พระราชวงัเคียงบ็อค ซึ่งเ ป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดของ
ราชวงศโ์ชชอน (ค.ศ.1392-1910) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1394 ตน้พระ
ราชวงศท์ีส่ถาปนาขึน้โดยกษัตรยิแ์ทโจ ภายในพระราชวังแห่งนี้มหีมู่
พระทีน่ั่งมากกวา่ 200 หลงัแตไ่ดถู้กท าลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่ นเขา้
มาบุกยดึครอง ทัง้ยงัเคยเป็นศูนยบ์ัญชาการทางการทหารและเป็นที่
ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันไดม้ีการก่อสรา้งหมู่พระที่น่ังที่เคยถูก
ท าลายขึน้มาใหม่ในต าแหน่งเดมิ ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน ้าที่
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ซึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันบิาตตา่งๆ ส าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง ภายในมกีารแสดงโชว์
การเปลีย่นเวรยามของทหารราชองครักษ์ การโชวแ์ตล่ะครัง้ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที มโีชวท์ัง้หมด 3 รอบ คอื 
เวลา 10.30 น. รอบ 13.30 น. และ 15.30 น. จากนัน้เดนิทางสู ่หมูบ่า้นเกาหลโีบราณ เป็นอกีหนึ่งสัญลักษณ์
ของเกาหล ีท่ามกลางตกึรามบา้นช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนัน้ หมู่บา้นแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบา้นเรือนใน
สมยัโบราณม ีกลิน่อายของเกาหลใีนยคุเกา่แก ่

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่7) เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารยอดนยิมในวงัหลวงในสมยักอ่น ปัจจบุันเป็นอาหารเลือ่ง
ชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กันว่าบ ารุงสุขภาพ ในตัวไก่จะมขีา้วเหนียว รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลับในการตุ๋น
เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่ กกัตกุ ีคอื เสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด าและเกลอื 

บ่าย เดนิทางไปชม วดัโชเกซา หรือที่คนไทยเรียกว่า “วัดพระยิม้” ในอดตีนัน้วัดแห่งนี้ เป็นเหมอืนศูนยก์ลางของ
ศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี ซึง่เป็นวัดเก่าแก่และมชีือ่เสยีงเป็น
อยา่งยิง่เมือ่เดนิเขา้มาในวดันี้ ส ิง่แรกทีจ่ะสงัเกตเห็นก็คอืตน้ไมใ้หญ่ที่
ดา้นหนา้ประตทูางเขา้มคีวามสูงถงึ 26 เมตร ส่วนอาคารหลักของวัด
นั้น  มีอายุมากกว่ า  500 ปี และ เ ป็นอาคารขนาดใหญ่  ชื่อ ว่ า 
Daeungjeon สรา้งขึน้ ในปี ค.ศ. 1938 ภายในมพีระประธานสทีอง
ขนาดใหญ่ 3 องค์ ชาวเกาหลเีชือ่กันว่ามีความศักดิส์ทิธิจ์งึนิยมไป
นมสัการกนัในวนัส าคญัตา่งๆ  

 
 

จากนัน้น าท่านเขา้ชมศนูยส์าหรา่ย เยีย่มชมของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหล ีสาหร่ายผลติสดใหมทุ่กวนั มีหลาย
รสชาต ิเหมาะกบัใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้
ไปเป็นของฝากของที่ระลกึ น าท่าน
เรียนรูว้ธิีการท าคมิบบัหรอืขา้วห่อ
สาหรา่ย เมนูง่ายๆ ทีค่นเกาหลนีิยม
รั บประทาน  ค า ว่ า  คิม  แปลว่ า 
สาหร่าย ค าว่า บับ  แปลว่า ขา้ว
ลกัษณะจะเป็นแท่งยาวๆ แลว้จะหั่น
เป็นชิน้ๆ พอดีค าจิม้กับโชยุหรือวา
ซาบก็ิไดต้ามใจชอบ พเิศษ!!! สวมชุดประจ าชาตเิกาหล ี(ฮนับก) มหีลากหลายชุดใหท้่านไดเ้ลอืกใส่พรอ้ม
เก็บภาพความประทับใจ จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่ดวิตีฟ้ร ีที่นี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซื้อ
มากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบั ฯลฯ จากนัน้เดนิทางสู ่
ยา่นฮงแด ถนนสาย ART ชือ่ "ฮงแด" ย่อมาจาก "ฮงอกิแดฮักเกยีว" (แปลว่า มหาวทิยาลัยฮงอกิ) เรียกแบบ
ยอ่ๆ เลยกลายเป็น "ฮงแด"  ยา่นนี้มทีัง้รา้นอาหาร คอฟฟ่ี ช็อป ผับ บาร์ รา้นขายเสือ้ผา้และเครื่องส าอาง เกส
เฮา้ส ์ราคายอ่มเยา  ถอืเป็นแหลง่รวมวยัรุ่นเด็กแนวชาวกาหล ี 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่6) เมนูโอซมับลุโกก ิวุน้เสน้ จะมผีักกาดขาว เนื้อหม ูและปลาหมกึ ผัดในกระทะ ซึง่มนี ้า
ซปุรสชาตอิอกหวาน ผัดทุกอยา่งใหเ้ขา้กันจนสุกและน ้าซุปเหลอืขลุกขลกิ ทานกับขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครื่อง
เคยีงมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลงัอาหาร น าท่าน ชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดง หากท่านตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไร กา้วล ้าน าสมยั

เพยีงใด ท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี้เท่านัน้ พบกบัสนิคา้วยัรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชั่นแบบอนิเทรน เครื่องส าอาง
แบรนดด์งัของเกาหล ีเป็นแหลง่รวมตวัของวยัรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมจ านวนมากในแตล่ะวนั 

ทีพ่กั  L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง - ศนูยพ์ลอยแอมเมทสิ – N SEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท)์ – ซุปเปอรม์าเก็ต - 
สนามบนิอนิชอน – เชยีงใหม ่                                                                                       ( B / L / - ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านสูศ่นูยน์ า้มนัสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซีึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขา
มาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจิัยที่ประเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดง โดยกว่าจะมาเป็น
น ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซูลตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกัดเอาน ้ามันมาผลติและวจิัย
ออกมาเป็นน ้ามนั สามารถชว่ยในการลดระดบัไขมนัในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอย่างด ีน าท่านชมศูนยเ์จยีระไนพลอย
แอมมาทสิ ชาวเกาหลนียิมพลอยสมีว่งพลอย และถือว่าเป็นอัญมณีน าโชคและสุขภาพของผูท้ี่เกดิวันเสาร์ น า
ท่านเดนิทางสู ่หอคอยกรุงโซล หรอื N SEOUL 
TOWER (ไมร่วมคา่ลฟิท)์ ถอืไดว้า่เป็นสัญลักษณ์
ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของกรุงโซล บางครัง้ถูกเรียกว่า 
“นัมซาน ทาวเวอร์” (NAMSAN TOWER) ตาม
สถานทีต่ัง้คอืบนภเูขานัมซาน เป็นหอคอยที่มคีวาม
สงูจากฐานประมาณ 236.7 เมตร มคีวามสงูถงึ 480 
เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 
1969 ถอืวา่เป็นหอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุตดิ 1 ใน 18 อนัดับของโลก เปิดใหนั้กท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได ้
เขา้ชมครัง้แรก เมือ่ปี ค.ศ. 1980 ได ้ภายในแยกเป็น 3 โซน ไดแ้ก่ TOWER , PLAZA และ LOBBY เป็นจุดที่
สามารถชมความงดงามของกรุงโซลไดท้ัง้ยามกลางวนัและยามค า่คนื ชมทัศนียภาพของแมน่ ้า Han ซึง่ไหลผ่าน
ใจกลางกรุงโซล ภาพตกึรามบา้นช่องที่เรียงราย และลอ้มรอบไปดว้ยทิวเขา BUKHAN และเทือกเขา 
INWANGSAN อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเลน่และถ่ายรูปคูห่อคอย  หรอืคลอ้งกญุแจคูร่ักตามอธัยาศยั  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่10) เมนู จมิดกั หรอื ไกอ่บซอีิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็น
ไกผ่ัดรวมกับวุน้เสน้ มันฝรั่ง แครอท พรกิ และซอสด า เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาตคิลา้ยกับไก่พะโลสู้ตรเกาหล ีทาน
กบัขา้ว หอมอร่อย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 

บ่าย จากนัน้แวะซือ้ของฝากทีร่า้นซุปเปอรม์าเก็ต เลอืกซือ้สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลติภัณฑ์ของใบและ
รากฝอยของโสมที่แปรรูปเป็นขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครื่องส าอางโสม กมิจ ิ
เป็บเปโรห้รอืป๊อกกีเ้กาหล ีชนิราเมงหรอืมามา่เกาหล ีเป็นตน้  

 สมควรแกเ่วลา น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน เช็คอนิรับบอรด์ดิง้พาส 
18.00 น. ออกเดนิทางกลบัเชยีงใหม ่สายการบนิเจจ ูแอร ์เทีย่วบนิที ่7C4205  
 (ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
21.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชยีงใหมโ่ดยสวสัดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ 

จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่
ประเทศเกาหลใีต ้ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลใีตเ้รยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เคร ือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิเชยีงใหมเ่ทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เคร ือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิเชยีงใหมน่ ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 
เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  

ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เคร ือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามรายการ   2.   คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทุกแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลบั ท่านละ 15 กก.  8.   หวัหนา้ทัวรน์ าเทีย่ว ตามรายการ 
9. คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 15 กก. / ขากลบั 15 กก.) 
4. คา่ท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ทา่นละ 1,500 บาท หรอื 50,000 วอน (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 
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การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 20 ทา่นข ึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท  หรอืทา่นละ 10,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  

กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรือเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางท่านใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวนัเดนิทางไมต่รงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลงัจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางท่านใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วนักอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร์-อาทติย)์ ผูจ้องทัวร์ไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรือเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดทุ้กกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระค่าตั๋วโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากค่า
ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วนัทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจดัเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. หากจ านวนการจองของผูเ้ดนิทางเต็มกรุป๊แลว้ ผูจ้องไมส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 
4. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืเป็นเที่ยวบนิเช่าเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื
เงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
5. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้  

วนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วนัเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผ่านแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ท่าน 
 

 

 

 

 

 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลใีต้

ไมเ่กนิ 90 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ

เขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ดงัตอ่ไปนี ้
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีตไ้ด ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีต ้

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



BOOKING CODE : HKS-7C53-CA03 HAPPY KOREA ENJOY SUMMER                                                    UPDATE 13/06/62 
  
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                

8 
 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
2. ส ิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. ประเทศเกาหลใีต ้มกีฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์   
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการ 
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษี 
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
8. กรณีลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อปของรฐับาล ช าระเพิม่รา้นละ 50 USD ตอ่ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ : คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเคร ือ่งลงแลว้ ประมาณ 2 ช ัว่โมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

โปรดอา่นทุกขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


