
  

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 15037 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
ย่านไชน่าทาวน์  - หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย  - หมู่บ้านสไตลฝ์รัง่เศส  - บลูเฮาส ์ - จตรุสัควางฮวามุน  -  

คลองชองเกชอน - อิสระตามอธัยาศยั - ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง  - ศนูยเ์ครือ่งส าอางค ์ - ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรีท  -  

สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์ - ลอ็ตเต้ โซล สกาย  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี - หอคอยกรงุโซล  -  

ศนูยโ์สม  - รา้นค้าสมุนไพร+รา้นละลายเงินวอน  - ตลาดเมียงดง 

 

 

20.00-22.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ 

ASIANA AIRLINE หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ...K....  ใกลป้ระตทูางเขา้หมายเลข ..5-6...  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั

และอ านวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน (น ้าหนกัระเป๋า 20 กโิลกรมั) 

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  - ออกเดินทางเวลาจากสนามบินสุวรรณภมิู- สนาบินอินชอน 

 



  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

 

23.15 - 01.30 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศเกาหล ี โดยสายการบิน ASIANA AIRLINE  

เที่ยวบินที่  OZ742 / OZ744 หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั นบัวา่เป็นสายการบินท่ีมี

ฐานอยูท่ีก่รุงโซล สาธารณรัฐเกาหล ี และเป็นหนึง่ในสองสายการบินหลกัของเกาหลใีต้ 

เอเชียนาแอร์ไลน์เป็นสมาชิกของ Star Alliance และถือวา่เป็นสายการบินระดบั 5 ดาว

เลยที่เดยีว (ขอสงวนสทิธ์ิการเปลีย่นแปลงสายการบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า)    

 

น ้าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรมั /ท่าน/1ช้ิน 
ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงสายการบิน เท่ียวบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

ข้อแนะน า  ถ้าต้องการน าของเหลวขึน้เคร่ืองใสก่ระเป๋าถือติดตวัจะต้องบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ และมีปริมาณไมเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ชิน้ (รวมกนัไมเ่กิน 

1 ลิตร) บรรจภุณัฑ์ดงักลา่ว ควรใสใ่นถงุที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น าถงุขึน้ไปเพียงใบเดียวเทา่นัน้ การน าผลิตภณัฑ์ของสดที่ท าจาก

สตัว์ไมว่า่เนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไมอ่นญุาต ให้น าเข้าประเทศเพื่อป้องกนัโรคตา่งๆ เพราะหากศลุกากรตรวจพบจะต้องเสียคา่ปรับ 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 

 

06.00-10.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน  ประเทศเกาหลใีต ้ (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลา

ทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี  

 จากนัน้พาท่านอสิระชม CHINA TOWN (ย่านไชน่าทาวน์ ) จรงิอยู่ทีไ่ชน่าทาวน์เป็นย่านดงัทีแ่ทบจะมใีนทุกเมอืงใหญ่ ซึง่กร็วมถงึ

ประเทศไทยเราดว้ยแต่ตอ้งบอกว่าย่านไชน่าทาวน์ของอนิชอนนัน้เตม็ไปดว้ยความเป็น

จนีแทร้าวกบัเมอืงจนีมาตัง้อยู่เลย ทัง้อาหาร ภาษา และวฒันธรรม นัน่กเ็ป็นเพราะย่าน

ไชน่าทาวน์เกดิมาจากการสรา้งท่าเรอืในอนิชอนเพื่อท าการคา้ขายกบัชาวจนีกระทัง่มาก

ขึน้เรื่อย ๆ จนเกดิเป็นรา้นรวงมากมายและกลายเป็นย่านไชน่าทาวน์ในทีส่ดุ นอกจากนี้

มนัยงัเคยเป็นย่านไชน่าทาวน์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกาหลใีตด้ว้ย เพราะเหตุนี้เองคุณจงึไม่ควร

พลาดทีจ่ะมาสมัผสักบัวฒันธรรมของจนีแผ่นดนิใหญ่ในประเทศเกาหลใีต้ 

จากนัน้พาทุกท่านชมความน่ารกัและความสวยงามของ  DONGHWA MAEUL (หมู่บ้าน

แห่งเทพนิยาย หรอื ดงฮวามาอึล)  เป็นหมู่บา้นทีแ่สนจะธรรมดาหมู่บา้นหนึ่งมผีูค้น

อาศยัอยู่จรงิๆ  ค าถามทีทุ่กคนสงสยั “ท าไมจงึชื่อว่า หมู่บา้นเทพนิยาย” เพราะหมูบ่า้นน้ี

ถูกตกแต่ง ประดบัประดา และวาดสสีนัใหห้มู่บา้นแสนจะธรรมดากลายเป็นหมู่บา้นแห่ง

เทพนิยาย มนีิยายโด่งดงัหลายเรื่อง อาทเิช่น สโนวไ์วทก์บัคนแคระทัง้ 7 , หนูน้อยหมวก

แดง, ปีเตอรแ์พน, อะลาดนิกบัตะเกยีงวเิศษ  ฯลฯ รวมอยู่ในหมู่บา้นแหง่นี้ซึง่เหมาะแก่

การถ่ายรปูและเดนิเล่น ดว้ยสสีนัทีส่ดใส สะดุดตา สวยงามเหมอืนสตูดโิอถ่ายรปูขนาด

ใหญ่ ทีไ่ม่ว่าจะเดนิไปทางไหน กอ้ถ่ายรปูได ้ท าใหท้ีแ่ห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอด

ฮติ มชีื่อเสยีงในเมอืงอนิชอนอยา่งรวดเรว็ 

อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

พาทุกท่านสมัผสับรรยากาศ  LA PROVANCE VILLAGE (หมู่บา้นสไตลฝ์รัง่เศส) มรีา้นคา้สรา้งดว้ยไมท้าสต่ีางๆ สดใส สสีนั 

บา้นเรอืนทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงโพรวองซ ์ ในฝรัง่เศส ตกแต่งสวยงามมาก ดา้นในจะมี

ของขายหลากหลายแบบ เช่น รา้นขายเบเกอรี ่ รา้นขายเครือ่งครวั รา้นขายตน้ไมแ้ละ

ดอกไม ้ รา้นขายไอศครมี รา้นกาแฟ ไวใ้หท้่านไดช้มและเลอืกซือ้ได ้ และยงัสามารถหามมุ

ถ่ายรปูสวยไดทุ้กมมุ หมู่บา้นแห่งนี้ยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตเ์กาหลทีีโ่ด่งดงัมาแลว้

หลายเรื่อง 

  

น าท่านเขา้ชม  BLUE HOUSE (ท าเนียบประธานาธิบดีแห่งเกาหลีใต้) ไดช้ื่อบลเูฮา้ส์

เพราะว่าเมื่อมองจากดา้นนอกเขา้ ไปทีอ่าคารดงักล่าวจะเหน็เป็นสฟ้ีาอ่อนทัง้หลงั คนกเ็ลย

วนัท่ีสองของการเดินทาง   ยา่นไชน่าทาวน์  - หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย  - หมู่บ้านสไตลฝ์รัง่เศส  - บลูเฮาส ์ - จตรุสัควางฮวามุน  - 

คลองชองเกชอน 

 



  

เรยีกตามสขีองอาคารหลงันี้ ท าเนียบประธานาธบิดแีห่งนี้ไม่เปิดใหบุ้คคลทัว่ไปหรอืนกัท่องเทีย่วเขา้ชมภายใน แต่สามารถชมจาก

ดา้นนอกและถ่ายภาพไกล ๆได ้ อาคารบลเูฮา้เป็นสถาปัตยก์รรมเกาหลผีสมกบัสถาปัตยก์รรมร่วมสมยัทีม่คีวามโดดเด่นเฉพาะตวั 

ดา้นหลงัของบลเูฮา้สเ์ป็นภูเขาทีเ่ชื่อว่าชว่ยเสรมิ ฮวงจุย้ ดา้นหน้าของบลเูฮา้สม์ลีานกวา้งและมอีนุสาวรยีร์ปูนกฟีนิกซ ์ อนัหมายถงึ

ความเป็นอมตะ จุดน้ีจะเป็นทีซ่ึง่นกัท่องเทีย่วนยิมมาถ่ายภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 จากนัน้พาท่านชม GWANGHWAMUN SQUARE (จตรุสัควางฮวามุน) เป็น

จตุรสัทีต่ัง้อยู่ตรงศนูยก์ลางของเมอืงประวตัศิาสตร ์ 600 ปีอย่างกรุงโซล ทีก่ลมกลนืไปกบั

ทศันียภาพอนัสวยงามของพระราชวงัเคยีงบก และเทอืกเขาพุคกคัซาน ทีน่ี่ไดถู้กออกแบบ

ใหม่เมื่อวนัที ่ 1 สงิหาคม 2009 และเปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึได ้ และไดก้ลายเป็นทีพ่กัผ่อน

หย่อนใจแห่งใหม่ของชาวเมอืงโซลตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา บรเิวณ นี้ประกอบไปดว้ย 1.รปูปัน้

ของพระเจา้เซจงมหาราช (statue of King Sejong)  เป็นกษตัรยข์องเกาหลทีีเ่ป็นผู้

ประดษิฐอ์กัษรเกาหลใีหค้นเกาหลไีดใ้ชแ้ทน อกัษรจนี 2.อนุสาวรยีพ์ลเรอืเอก Yi Sun-Shin   

3. สถานทีจ่ดัแสดงประวตัขิองพระเจา้เซจง (Sejong Story Exhibition Hall) 4. มตุ๊ีกตา มสั

คอตชื่อเจา้ Haechi Madang มปีระวตัสิายน ้าของคลองชองเกชอน (Waterways of 

History) 

น าท่านสู ่ CHEONGGYECHEON STREAM (คลองชองเกชอน) เป็นคลองโบราณใน

สมยัราชวงศโ์ชซอน อายุกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 5.84 กโิลเมตร ไหลผ่านย่านใจ

กลางกรุงโซล แต่ในช่วงค.ศ.1957 - ค.ศ.1977 ไดม้กีารพฒันาประเทศอย่างกา้วกระโดด 

กระทัง่ปี ค.ศ. 2002 นายล ี มยองปาก ไดร้บัต าแหน่งเป็นผูว้า่การกรุงโซล เขาไดเ้สนอ

โครงการฟ้ืนฟูคลองชองเกชอน มพีธิเีปิดเมื่อวนัที ่ 1 ตุลาคม ใชง้บประมาณกวา่ 

380,000,000,000 วอน หรอืราวๆ 1 หมื่นลา้นบาท พรอ้มกบัฟ้ืนฟูธรรมชาตสิองฝัง่คลอง 

มสีะพานกว่า 22 แห่ง และทางเดนิเลยีบคลอง จนปัจจบุนัคลองชองเกชอนไดก้ลายเป็น

แหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัมากในกรุงโซล 

อาหารเยน็ พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

ทีพ่กั Lucebridge  Hotel ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

อิสระฟรีช้อปป้ิงตลอดทัง้วนั  ใชเ้วลาคุม้ค่าเตม็วนั เขา้สูช่่วงเวลาชอ้ปกระหนํ่า ในย่านสรรพสนิคา้ทนัสมยัชัน้น า เปิดมมุมอง

เกาหลแีบบใหม่ อิม่อร่อย กบัอาหารเกาหลนีานาชนิด เรยีนรูว้ฒันธรรมของชาวเกาหลใีต ้

วนัท่ีสามของการเดินทาง     อิสระตามอธัยาศยั (FREETIME) 
 



  

ชอ้ปป้ิงทีย่่านเมยีงดง Myeong-dong ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นย่านชอ้ปป้ิงทีฮ่ติและคกัคกัทีส่ดุของกรุงโซล ดงึดดูนกัท่องเทีย่วได้

มากกว่า 1 ลา้นคนต่อวนั อกีทัง้ยงัสามารถเดนิทางไดส้ะดวก นบัว่าเป็นศนูยก์ลางของการเมอืง เศรษฐกจิ และวฒันธรรมเลยทีเดยีว 

ภายในตลาดเมยีงดงเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารนบัไม่ถว้น เป็นหนึ่งในสถานทีย่อดฮติของนกัท่องเทีย่วและนกัชอ้ป 

ชอ้ปป้ิงทีย่่านตลาดทงแดมุน  Dongdaemun Market  ชอ้ปป้ิงทีย่่านตลาดทงแดมุน ส าหรบั Dongdaemun นัน้ไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งช็

อปป้ิงยอดนิยมของนกัท่องเทีย่ เพราะว่ามนัเป็นแหล่งชอ็ปป้ิงสนิคา้ราคาถูก ทีค่ลา้ยๆ กบัแถวประตูน ้า  ท าใหเ้ป็นสถานทีช่อ็ปป้ิงที่

ไม่ว่าจะมาเทีย่วเกาหลดีว้ยตนเองหรอืมากบักรุป๊ทวัรต์อ้งมาเยอืนย่านนี้ เพราะว่าสนิคา้ทีม่จี าหน่ายกนัอย่างมากมายนัน้ลว้นทีร่าคา

ทีน่่าประทบัใจและสรา้งความสนุกสนานใหก้บัขาชอ็ปชาวไทย  

ชอ้ปป้ิงทีย่่านอนิซาดง ( Insadong) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงทีเ่ป็นย่านเก่าแก่ทีส่ าคญัของกรุงโซล เป็นแหล่งท่องเทีย่วและถนนคนเดนิซึง่

ยงัคงวฒันธรรมและความเป็นเกาหลใีตไ้วท้ีน่ี่  ย่านอนิซาดงเป็นสถานทีซ่ึง่รวบรวมรา้นขายผลงานสถาปัตยกรรม หตัถกรรมโบราณ

แบบพืน้เมอืงของเกาหล ีรวมทัง้ผลงานศลิปะอื่นๆ อกีมากมาย นบัว่าเป็นถนนทีม่กีารผสมผสานระหว่างความทนัสมยัและความเก่า

ไวไ้ดอ้ย่างลงตวั นอกจากน้ียงัเตม็ไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นกาแฟ  นบัไดว้่าเป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งหนึ่งทีต่อ้งมาเมื่อเดนิทางเขา้มา

ท่องเทีย่วทีป่ระเทศเกาหลใีต ้

***อาหารกลางวนัและอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยัเพื่อใหท้่านใชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้ค่า*** 

 

 

 

 จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่RED PINE (รา้นน ้ามนัสนเขม็แดง) มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิผ่านผลงานการวจิยัมากมาย

จากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลอืด 

ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืด  ตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย เพื่อเพิม่ภมูติา้นทานและ

ท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่าง

มาก 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่  COSMETIC SHOP (ศนูยร์วมเครือ่งส าอางค)์ ประเภทเวชส าอางคท์ี่

หมอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑต่์างๆ ทีเ่หมาะกบัผูท้ีม่ปัีญหาผวิหน้า ไม่ว่า

จะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้าเบาๆ

โชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม 

 

 จากนัน้พาท่านสู ่ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรีท ( HONGDAE SHOPPING STREET) ศนูยร์วม

เครื่องส าอางค ์ผลติภณัฑบ์ ารงุผวิพรรณ  ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า หลากหลายแบรนดด์งัทีก่ าลงั

เป็นทีน่ิยมในเกาหล ีเช่น SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE FACE 

SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อย่างมากมาย และยงัสามารถมอบเป็น

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง    ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง  - ศนูยเ์ครือ่งส าอางค ์ - ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรีท  - สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์ -  

                                         ลอ็ตเต้ โซล สกาย  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี   
 



  

ของฝากใหก้บัคนใกลต้วัไดอ้กีดว้ย 

อสิระอาหารกลางวนั ทีฮ่งแด ชอ็ปป้ิงสตรที 

พาท่านเดนิทางเขา้สู ่ LOTTE WORLD  (สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด)์ เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ ในกรุงโซล ทีน่ี่มทีัง้สวนสนุกใน 

ร่ม ซึง่จดัไดว้่าเป็นสวนสนุกในรม่ทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุแห่งหนึ่งในโลกเลยกว็่าได ้และมโีซนสวนสนุกกลางแจง้ ทีส่รา้งเป็นเกาะอยู่

กลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake)สญัลกัษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ กค็อืแรคคนูทีช่ื่อ 

Lotty และ Lorry ทัง้คู่เป็นแฟนกนั สวนสนุกแห่งนี้ มกีารแบง่พืน้ทีเ่ป็น 2 โซนใหญ่ๆ 1.สวน

สนุกในร่ม Lotte World Adventure เครื่องเล่นสว่นใหญ่ของโซนนี้จะเน้นหนกัส าหรบัเดก็เลก็ 

เช่น Lotty’s Air Balloon , Wild Jungle ,รวมกบัมลีานสเกต็น ้าแขง็ไวบ้รกิารพรอ้ม 2.สว่นอกี

โซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยงัดา้นนอกสู ่Magic Island เตม็ไปดว้ยเครื่องเล่น

หวาดเสยีวแบบเอก็ซต์รมีต่างๆ ใหไ้ดส้นุกสนานกนัตลอดทัง้สีฤ่ด ู เช่น Gyro Drop Gyro Spin 

, Gyro Swing  เป็นเครื่องเล่นแนวเอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ส าหรบัคนชอบความหวาดเสยีวและทา้

ทายไมค่วรพลาด 

พาทุกท่านเดนิทางสู ่ LOTTE SEOUL SKY (ลอ็ตเต้ โซล สกาย) ตัง้อยูใ่จกลางกรุงโซล เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในเกาหลแีละสงู

เป็นอนัดบัที ่5 ของโลกมทีัง้หมด 123 ชัน้ ความสงูอยู่ทีป่ระมาณ 555  เมตร  เรยีกไดว้่าเป็นแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องกรุงโซล 

ส าหรบัหอชมววิ “Seoul Sky” ซึง่ไดถู้กบนัทกึใหเ้ป็นหอชมววิทีส่งูเป็นอนัดบัสามของ

โลก และจะเปิดใหเ้ขา้ชมในเดอืนเมษายน 2017 ซึง่ตัง้อยู่บนชัน้ 117-123 ของตกึทีส่งู

ทีส่ดุในโซลอย่าง “Lotte World Tower”  Seoul Sky นัน้ไดท้ าลาย 3 สถติขิอง 

Guinness World Records อย่างแรกเลยคอื “ชัน้ลอยฟ้าทีอ่ยู่สงูทีส่ดุในโลก” บนชัน้ 

118, “ลฟิตท์ีเ่รว็ทีส่ดุในโลก” ทีม่คีวามเรว็ถงึ 600 เมตรต่อนาท ีและสดุทา้ยคอื 

“ระยะทางของลฟิตท์ีย่าวทีส่ดุในโลก” Seoul Sky ถูกดไีซน์ภายใตค้อนเซปท ์“The 

Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความภาคภมูใิจของเกาหล)ี 

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ี LOTTE DUTY FREE SHOP (ลอ๊ตเต้ 

ดิวต้ีฟรี) ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าปลอดภาษใีหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด  น ้าหอม 

เสือ้ผา้ เครื่องส าอางค ์กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดบั หลากหลายแบรดด์งั อาทเิช่น Dior, 

Gucci, Prada ,Louis Vuitton, Fendi ,MCM, Gentle Monster, Balanciaga, 

Longchamp, Jestina, MLB, Watch, Etude, Innisfree, It's Skin, The Face Shop, 

Ample:N, Laneige, Sulwhasoo, History of Whoo, 3CE, Mac, Bobbi Brown, Chanel, 

Jo Malone, Perfumes ฯลฯ 

      อาหารเยน็ พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิ

ดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

ทีพ่กั Lucebridge  Hotel ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

 



  

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม N TOWER (หอคอยกรงุโซล)  ซึง่อยู่บนภูเขานัมซาน ซึง่เป็น 1 ใน 

18 หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก ทีฐ่านของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่มปาล

กัก๊จอง สวนพฤกษชาติ อาคารอนุสรณ์ผู้รกัชาต ิอนั ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยงัเป็น

สถานทีถ่่ายท าละครเกาหลแีนวน่ารกัๆ เรื่อง “กบัดกัหวัใจยยัแม่มด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิ

เล่นและถ่ายรปูคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรอืคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท)์ 

 

จากนัน้น าท่านสู ่ GINSENG CENTER (ศนูยโ์สม) ศนูยโ์สมแห่งนี้รฐับาลรบัรอง

คุณภาพว่าผลติจากโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ  ภายในจะมี

เจา้หน้าทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัตน้โสมและการปลกูโสม พรอ้มอธบิายคุณสมบตัแิละ

ผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุและราคาถูก กลบัไป

บ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

จากนัน้น าท่านชม  K0REA HERB (รา้นสมุนไพร) ใหม่ล่าสดุของเกาหล ีโดย

มกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทย์

เรยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ 

เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนงัของตบั

หรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดต่ีอสขุภาพร่างกายของท่านเอง   

SUPERMARKET หรอื (รา้นละลายเงนิวอน)ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น 

ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหร่าย

หลากหลายรสชาต ิรวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน ลกูบอลซกัผา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า  และยงัมี

ชุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนัไรฝุ่ น

ไดด้เียีย่ม ของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกล่อง

ตามเงื่อนไขของรา้น 

   อาหารกลางวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนัน้น าท่าน MYEONGDOGN MARKET (ช้อปป้ิงท่ียา่นเมียงดง) ไดช้ื่อว่าเป็น

แหล่งรวมแฟชัน่แบ รนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแต่ละวนัจะมวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิงกนัอย่าง

ลน้หลาม ท่านสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้,รองเทา้,กระเป๋า,เครื่องส าอาง

วนัท่ีห้าของการเดินทาง    หอคอยกรงุโซล  - ศนูยโ์สม  - รา้นค้าสมุนไพร+รา้นละลายเงินวอน  - ตลาดเมียงดง 
 



  

ซึง่เป็นทีรู่จ้กัอย่างดขีองคนไทย อาท ิEtude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop เครื่องประดบั, 

ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนงัและซรีีย่ฮ์ติ ตลอดจนของทีร่ะลกึทีม่รีปูดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสนิคา้ 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสูส่นามบนิอนิชอนเพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ   

18.40 - 21.45 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ  ASIANA AIRLINE  เทีย่วบนิที ่OZ741 // OZ743 
 

22.15 - 01.25 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบั 
 

**ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงสายการบนิ เทีย่วบนิ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
**สายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั น ้าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมั / 1 ชิน้ 

 
 

***กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง 

ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบ

ของบรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน การจราจร

ตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบใหเ้สยีเวลาใน

การท่องเทีย่วทีร่ะบใุนโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส และ

ค่าใชจ้่ายทีล่กูคา้และบรษิทัจ่ายไปแลว้  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหต ุเมนูอาหาร 
 

- จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต วุน้เสน้เกาหลนีี้มี
ลกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ เสริฟ์พรอ้มขา้ว
สวยรอ้ๆ การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

- ทคัคาลบี ้อาหารยอดนิยมอกีชนดิหนึ่ง ของคนเกาหล ีน าไก่ บารบ์คีวิ ผกัต่างๆ ผดัร่วมกบัซอสบารบ์คีวิเกาหลใีนกระทะ
แบน วธิกีารทานโดยห่อกบัผกักาดแกว้เกาหล ีเมื่อทานไประยะหนึ่งจะน าขา้วสวยและสาหร่ายแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบี้
เพื่อใหเ้กดิอาหารชนิดใหม่ คอื ทคัคาลบีโ้ปคมีหรอืขา้วผดัทคัคาลบีท้ีท่ ัง้หอม อร่อย เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีง 

- ชาบ ูชาบ ูจะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอเดง้ เบคอนหมรูวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สตูร
เฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ตม้จนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน กจ็ะน าอุดง้ลงตม้อกีครัง้ จะทานพรอ้มกบัขา้วสวย หรอือุดง้ก็
ได ้เมนูชาบชูาบ ูถอืไดว้่าเป็นรายการอาหารทีข่าดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิองน ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ 
ท าใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย กส็ามารถขอน ้าจิม้เกาหล ีเตมิเพิม่รสชาติ 

- พลุโกก ิสว่นผสมของเมนูนี้ คอืหมหูมกัชิน้บาง ๆ ผกัต่าง ๆ เชน่ กะหล ่าปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้
มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิเสรฟิ
พรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ทา่นจะอิม่อร่อยกบัเมนูอาหารน้ีอย่างแน่นอน 



  

คาลบ ิอาหารเกาหลแีบบป้ิงย่างทีม่ชีื่อเสยีงของเกาหล ีเป็นการน าเน้ือหมมูาหมกักบัเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แลว้จงึน าไปย่าง
บนแผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น ตอนย่างเน้ือนัน้จะย่างเป็นชิน้โตพอสมควร พอใกลส้กุแลว้กต็อ้งใชก้รรไกรตดัเป็นชิน้พอดคี า 
ทานกบัเครื่องเคยีงจ าพวกผกั กระเทยีม 

 
***ราคาโปรโมชัน่มีจ านวนจ ากดั*** 

 
เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่ 
   ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 
ราคาปกติ 

/เดก็ไม่เสริมเตียง พกัเด่ียวเพ่ิม 
ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน่ 

สงิหาคม : 11-15 16,400.-/คน 12,900.-/คน 5,900 บาท 

เดก็ทารก อายุไม่เกิน 2 ปี : 5,900 บาท 



  



  

 
ราคาน้ีรวม 
-           ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-           ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี 
-            ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-           ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 3 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
-            ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้ 
-           ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
            (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-           ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรุณาขอเอกสารจาก
สถานพยาบาลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
 
ราคาน้ีไม่รวม 
-           ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 1,500 บาท หรอื 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิช าระทีส่นามบนิ 
-           ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ 
เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 



  

-           ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-           ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 
-           ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)  
ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและ
ด าเนินการยื่นวซี่าดว้ยตนเองเทา่นัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเอง
ก่อนจะยื่นวซี่า) 
-           ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรบัประทาน
อาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางได้ในทุกกรณี )    
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได้*** 

กรุป๊ท่ีเดินทางต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมด 

 
หมายเหต ุ 
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการ
เดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 
3,000 บาท) 
 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว 
เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้
จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความ
ประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบรษิทัดงันี้ วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของ
บรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มทอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ
บรษิทัก ากบัเท่านัน้ 



  

-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 
เพื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสาย
การบนิ  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะ 
ไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่
สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการทอ่งเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร่้วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แลว้ทัง้หมด 
 
หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบวา่ ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเครือ่งลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มี
นโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมอืงได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วย
ตนเอง และไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพือ่ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอยา่งเตม็เวลา ขออภยั
ในความไมส่ะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาอา่นเงือ่นไขการจองทวัรต์ามทีร่ะบุในรายการขา้งตน้ 
หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนท าการจอง 



  

 

 


