GRAND APRIL SNOW
ตื่นตากับเทศกาลหิมะที่ 1 ปี มีครั ง้ เดียว !!!!
เต็มอิ่มกับ เล่ นสกีสุดมันส์ จุใจเต็มวัน
บินสบายๆกับสายการบินระดับ 
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์3 มื ้อสุดพิเศษดินเนอร์ บฟุ เฟ่ ต์
บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ขาปูยกั ษ์ !!!และบาร์ บีคิวบุฟเฟ่ ต์
ชิมสตรอว์เบอร์ รี่ลกู ใหญ่สดๆจากฟาร์ ม
เดินสัมผัสธรรมชาติ ชมวิวทิวสนที่เกาะนามิ
พิเศษ!!ชมซากุระที่ถนนยออิโดะที่มีต้นซากุระกว่า1,400 ต้ น
ให้ ท่านได้ สมั ผัสสีสนั แห่งดอกซากุระ
พร้ อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติก
(เฉพาะเทศกาลเท่านัน)
้

พักสกีรีสอร์ ท 1 คืน + โซล 2 คืน
สายการบิน KOREAN AIR (KE)

ราคาเพียง32,900.-บาท
เดินทาง 11-15 / 12-16 / 13-17 เมษายน 2018

รายการท่องเที่ยว
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม

วันที่สี่

วันที่ห้า

จานวน 5 วัน 3 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลหิมะทีย่ งเพียงสกีรีสอร์ ท
- เล่นสกีสดุ มันส์(รวมค่าเช่าชุด+สโนว์สเลดพิเศษ!! ดินเนอร์ บฟุ เฟ่ ต์)
ป้อมฮวาซอง - สตรอว์เบอร์ รีฟาร์ ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้ าและเครื่ องเล่นไม่จากัด)
- ศูนย์เวชสาอาง-ศูนย์การค้ าแฟชัน่ แห่งเกาหลี ทงแดมุน
- DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)
ศูนย์โสม - ชมซากุระทีถ่ นนยออิโด - พระราชวังเคียงบ๊ อก
- นัง่ รถผ่านชมบลูเฮ้ าส์/อนุสาวรีย์นกฟี นิกซ์ - ศูนย์สมุนไพร - DUTY FREE
- ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE
ศูนย์น ้ามันสนแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส-NSEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
- เรี ยนทาข้ าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - TRICK ART - SUPERMARKET

วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

XX.XXน.

คณะเดินทางพร้ อมกันที่ เคาน์เตอร์ สายการบินKOREAN AIRโดยมีเจ้ าหน้ าที่จากบริ ษัทฯ คอยให้ การ
ต้ อนรับและอานวยความสะดวกในเรื่ องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน(**โปรดแสดงใบนัด
หมายและพาสปอร์ ตให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว
นาท่านออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
เที่ยวบินที่KE652 เวลา 22.40
เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ เวลา06.10
เที่ยวบินที่KE658 เวลา 00.10
เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ เวลา07.45

ข้ อแนะนา
เพื่อความสะดวกในการเข้ ารับการตรวจค้ นก่อนขึ ้นเครื่ องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุ ชนิด ต้ องบรรจุในภาชนะที่มี
ขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลติ ร สาหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลติ ร แม้ จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้ อย
ก็ไม่สามารถนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบินได้ ภาชนะทังหมดต้
้
องใส่รวมกันไว้ ในถุงพลาสติกใส ซึง่ เปิ ด – ปิ ด ผนึกได้ และมีความจุ
รวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลติ ร) ของเหลวที่ได้ รับการยกเว้ น ได้ แก่ นม และอาหารสาหรับเด็กทารกในปริ มาณที่
เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื ้อจากร้ านค้ าปลอดอากร (Duty free shops) ที่
ท่าอากาศยานต้ องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ ซื ้อ ณ
วันที่เดินทาง เพื่อนาไปแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ จุดตรวจค้ น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนาของเหลว ขึ ้นเครื่ อง

แตกต่างกัน การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่วา่ เนื ้อหมู เนื ้อวัว ผัก ผลไม้ สด ไม่อนุญาตให้ นาเข้ าประเทศเพื่อ
ป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้ องเสียค่าปรับ
วันที่สอง
เกาะนามิ - เทศกาลหิมะที่ยงเพียงสกีรีสอร์ ท
- เล่นสกีสดุ มันส์ (รวมค่าเช่าชุด+สโนว์สเลดพิเศษ!! ดินเนอร์ บฟุ เฟ่ ต์)
XX.XX น.

เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้ เร็ วขึ ้น 2 ชัว่ โมงเพื่อให้ ตรง
กับเวลาท้ องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากรแล้ ว นาท่าน
เดินทางสู่ ท่าเรื อเฟอร์ รี่ เพื่อข้ ามฟากไปยัง เกาะนามิ ตังอยู
้ ่กลางทะเลสาบซองเพียง ชื่อ “นามิ” ตังขึ
้ ้น
เพื่อเป็ นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามินนเรี
ั ้ ยกตัวเองว่า NAMINARA REPLUBLIC มีชื่อเรี ยกตัว๋ เรื อ
ข้ ามฟากและตัว๋ เข้ าชมเกาะว่าวีซ่า ทาให้ เรารู้ สกึ เสมือนข้ ามมาเที่ยวรัฐหนึ่งที่เป็ นเอกเทศออกมาจาก
เกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่ น เต็มไปด้ วย ต้ นสน ต้ นเกาลัด ต้ นแปะก๊ วย ต้ นซากุระ ต้ นเมเปิ ้ล
และต้ นไม้ ดอกไม้ นานาพันธุ์ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ ชมกันทุกฤดูกาล เป็ นสถานที่โรแมนติก
สาหรับคู่รักหนุ่มสาว และเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของครอบครัว ที่นี่ เป็ นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทา
ละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรื อเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนต์ไทยเรื่ อง กวนมึนโฮ
ใครที่อยากถ่ายภาพคูก่ บั พระเอกชื่อดังอย่าง เบยองจุน และทิวสนที่เรี ยงตัวสวยงามทอดยาวไปจนสุด
ลูกหูลกู ตา ต้ องไม่พลาดที่จะมาเยือนที่นี่..อิสระให้ ทา่ นถ่ายรูปได้ ตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย ดักคาลบี ้ (DAKKALBI) อาหารยอดนิยมอีก
ชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี นาไก่ ซอสบาร์ บีคิว ผักชนิดต่างๆ ผัดร่ วมกับซอสบาร์ บีคิวเกาหลีในกระทะ
แบน

บ่าย

จากนันเดิ
้ นทางสูย่ งเพียงสกีรีสอร์ ทเป็ นลานสกียอดนิยมแห่งหนึง่ ของเกาหลีใต้ นาท่านเข้ า
ร่ วมงาน‘APRIL SNOW FESTIVAL 2018’
เทศกาลหิมะ ประจาเดือนเมษายน ที่จัดขึน้ เพียงปี ละหนึ่งหนเท่ านัน้ !!
14.00น.
ลงทะเบียน การแข่งขันกระดานเลื่อน และรับหมายเลขเสื ้อ
15.00.-17.30น.
สนุกสุดเหวี่ยงกับการแข่งขันกับกระดานเลื่อน
ท่ามกลางหิมะขาวโพลน สัมผัสกับอากาศหนาวสุดขัว้
16.30-19.00น.
ชมการแสดงพื ้นเมืองเกาหลี และลุ้นรับของรางวัลมากมาย
จากนัน้ อิสระให้ ทุกท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ ระลึกและสนุกสนานกับการเล่นสกี ท่ามกลางลานหิ มะ
ขนาดใหญ่ ที่ทกุ ท่านไม่ควรพลาด!!

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ สกีรีสอร์ ทพิเศษ!!ดินเนอร์ บุฟเฟ่ ต์เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ ต์หลากหลายเมนู
ให้ คณ
ุ ได้ เลือกทานกันตามใจชอบ เติมได้ ไม่อนั ้
หลังจากนันน
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SKI RESORT: YONGPYEONG SKI RESORT
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สาม

ป้อมฮวาซอง - สตรอว์เบอร์ รีฟาร์ ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้ าและเครื่ องเล่นไม่จากัด)
- ศูนย์เวชสาอาง - ศูนย์การค้ าแฟชัน่ แห่งเกาหลี ทงแดมุน
- DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เช้ านี ้นาท่านสู่ ป้อมฮวาซอง เป็ นป้อมที่มีอายุมากว่า 200 ปี ซึง่ ถูกสร้ างในสมัยพระเจ้ าชองโจ
กษัตริ ย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอน พระองค์ทรงต้ องการสร้ างป้อมแห่งนี ้ขึ ้นมาเพื่อต้ องการ
ย้ ายหลุมศพของพระบิดา SADO SEJAจากภูเขาเบบงซอล มาที่ฮวาซอง และต้ องการสร้ างเมือง
หลวงขึ ้นมาใหม่ เพื่อเสริ มความยิ่งใหญ่ของความเป็ นกษัตริ ย์ นาทุกท่านจะได้ ชื่นชมกับป้อม
ปราการแต่ละป้อมที่มีความยิ่งใหญ่ และชมความงดงามของวิว บริ เวณหน้ าป้อมฮวาซอง มี
สนามยิงธนูให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ลองยิงธนูประลองความแม่นยากันด้ วย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สตรอว์เบอร์ รี่ฟาร์ ม ว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ ผลสตรอว์เบอร์ รี่ที่
ขนาดใหญ่ เป็ นพิ เศษและหวานหอมชวนน่ ารั บ ประทาน ชมวิธี ก ารปลูก การดูแ ลรั ก ษาผล
สตรอว์เบอร์ รี่ และท่านยังสามารถเลือกเก็บเลือกชิมได้ จากภายในไร่ (จากัดจานวนโดยขึ ้นอยู่
กับผลผลิตแต่ละสัปดาห์)เลือกซื ้อสตรอว์เบอร์ รี่ เพื่อฝากคนทางบ้ าน หรื อทานสดๆ ซึง่ ที่ไร่ แห่งนี ้
จะมีการสาธิตวิธีการเพาะปลูกสตรอว์เบอร์ รี่ให้ ได้ ผลขนาดใหญ่ทะลุมาตรฐานเช่นนี ้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย เมนู BBQ KOREA อาหารปิ ้งย่างสไตล์
เกาหลี ประกอบด้ วย กุ้ง ปลาหมึก หมู ไก่ เนื ้อ ต่างๆ รับประทานพร้ อมเครื่ องเคียงของเกาหลี ผักสด
กิมจิ ซุป ผัดวุ้นเส้ นเกาหลี สลัดผักสดๆ พร้ อม ไอศกรี มทานได้ ไม่อนั ้

บ่าย

นาท่านเดินทางเข้ าสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์ เกาหลี สวนสนุก เปิ ดที่ มี
ชื่อเสียงมากที่สดุ ของประเทศเกาหลี ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นหุบเขา พาท่านนัง่ กระเช้ าลิฟต์ ขึ ้นรถบัสท่องไปกับโลก
ของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ แฝดคู่แรกของโลก ท่านจะพบว่าเจ้ าป่ าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกัน
ได้ อย่างเป็ นสุข

ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อ สารกับคนขับรถทัวร์ ชมได้ อย่างดี ชวนท่านเข้ าสู่ดินแดนแห่งเทพ
นิยายและสนุกกับเครื่ องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปชทัวร์ เฮอลิแคน รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ ป
(รวมบัตรเข้ าชมและเครื่ องเล่นแบบพิเศษ) อีกทังชมงานเทศกาลดอกไม้
้
ประจาฤดู เช่น ดอกทิวลิป
ดอกกุหลาบ ดอกลิลลี่ ดอกเบญจมาศ เป็ นต้ น ชมขบวนพาเหรดและการแสดงต่างๆ อีกมากมาย

หลังจากนันเดิ
้ นทางสู่ ศูนย์เวชสาอางให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเครื่ องสาอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา
อาทิเช่นครี มน ้าแตก, ครี มโบท็อกซ์, ครี มหอยทาก ฯลฯ
จากนันน
้ าท่านนาท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ศูนย์การค้ าแฟชัน่ แห่งเกาหลี ทงแดมุนให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเสื ้อผ้ า
เครื่ องแต่ งกาย เครื่ อ งหนังรองเท้ า เครื่ อ งกี ฬ าต่ างๆ นอกจากนี ย้ ังมี ข นมขบเคี ย้ วและร้ าน
เครื่ องสาอางต่างๆ เรี ยงรายตามตึกริ มสองข้ างถนนให้ ท่านได้ เลือกช้ อปกันอย่างจุใจ นอกจากนี ้
ยังมีเวทีการแสดงร้ องเต้ นเปิ ดหมวกให้ ผ้ ูที่อยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ ชมกันอีกด้ วย
และฝั่ งตรงข้ ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้ ามไปชม ตึก DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
หรื อ DDPเป็ นสถานที่สาหรับจัดแสดงงานศิลปะอีเว้ นท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วยชาบูชาบู (SHABU SHABU)หรื อ สุกี ้เกาหลี
ประกอบไปด้ วย ผักสดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเด้ ง เต้ าหู้ เบคอน หมูสไลด์ ต้ มในนา้ ซุป
ปรุ งรสกลมกล่อม ทานพร้ อมเครื่ องเคียงและข้ าวสวยของเกาหลี ที่รสชาติถกู ปากคนไทย
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ใน SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

วันที่สี่

ศูนย์โสม -ชมซากุระที่ถนนยออิโด - พระราชวังเคียงบ๊ อก - นัง่ รถผ่านชมบลูเฮ้ าส์/อนุสาวรี ย์นกฟี นิกซ์
- ศูนย์สมุนไพร -DUTY FREE - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เช้ านี ้นาท่านสูศ่ นู ย์โสม ซึง่ รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึง่ ถือว่าเป็ นโสมที่มี
คุณภาพดีที่สดุ ชมวงจรชีวิตของโสม พร้ อมให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ และราคาถูกกว่า
ไทยถึง 2 เท่า ให้ ทา่ นได้ ซื ้อกลับไปบารุงร่างกายหรื อฝากญาติผ้ ใู หญ่ที่ทา่ นรักและนับถือ
น าทุ ก ท่ า นร่ ว มฉลองเทศกาลดอกซากุ ร ะเกาหลี ที่ ถนนซากุ ร ะแห่ ง กรุ ง โซล หรื อ ถนนยออิ โด
(Yeouido’s Streets) ที่มีต้นซากุระกว่า 1,400 ต้ นในบริ เวณนี ้ ณ ถนนสายนี ้ ท่านจะได้ สมั ผัสสีสนั แห่ง
ดอกซากุระ พร้ อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติก

หลังจากนันน
้ าท่านเข้ าสู่ พระราชวังเคียงบ๊ อก พระราชวังโบราณใหญ่ที่สดุ ในประวัติศาสตร์ เกาหลีมี
อายุกว่า 600 ปี พระราชวังแห่งนี ้มีหมู่พระที่นงั่ มากกว่า 200 หลัง และได้ ถกู ทาลายไปในสมัยที่ญี่ปนุ่
เข้ ามายึดครองทังยั
้ งเคยเป็ นศูนย์บญ
ั ชาการทางการทหารและเป็ นที่ประทับของกษั ตริ ย์ สร้ างขึ ้นใน
สมัยราชวงศ์โชซอนซึง่ เป็ นราชวงศ์สดุ ท้ ายภายใต้ การปกครองของระบอบกษัตริ ย์เกาหลี ปั จจุบนั ได้ รับ
การบูรณะให้ ใกล้ เคียงกับพระราชวังเดิมมากที่สดุ เกาหลี ผ่านชมด้ านหน้ าทาเนียบประธานาธิบดี (บลู
เฮ้ าส์ ) ซึ่งอยู่ในทาเลที่ ดีที่ สุดตามหลักโหราศาสตร์ มี ทิวเขาน้ อยใหญ่ เรี ยงรายซ้ อ นตัวอยู่ด้านหลัง
ด้ านหน้ าเป็ นอนุสรณ์สถานนกฟี นิกซ์ สญ
ั ลักษณ์แห่งสันติภาพอันงดงาม ชมทัศนียภาพอันสวยงามของ
ภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียงน ้าพุ นับเป็ นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สดุ ของกรุงโซล
เที่ยง

รั บ ประทานอาหารกลางวั น ณ ภั ต ตาคาร บริ ก ารท่ า นด้ วย ซั ม เกทั ง หรื อ เมนู ไก่ ตุ๋ น โสม
(SAMGYETANG) อาหารวังในสมัยก่อน ปั จจุบนั เป็ นอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่
จะมีข้าว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุน๋ เสิร์ฟพร้ อมเครื่ องเคียงที่เรี ยกว่า กัก ตุกี เส้ นขนมจีน
เหล้ าโสม พริ กไทยดา และเกลือ เสริ ฟ์ท่านละ 1 ตัว ในหม้ อดินร้ อน

บ่ายจากนันน
้ าท่านเข้ าชม ศูนย์สมุนไพร หรื อ ฮ๊ อกเกตนามูใหม่ลา่ สุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรี ยบร้ อยแล้ ว เป็ น
สมุนไพรเมล็ดฮ๊ อกเกต ทางการแพทย์เรี ยกว่า ผลไม้ ทอง มีรสเปรี ย้ ว ดีสาหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ
น ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊ อกเกตจะช่วยในการล้ างสารพิษที่ตกค้ างหรื อไขมันที่สะสมอยูภ่ ายในผนังของตับ
ไต ช่วยให้ ตบั หรื อไตของท่านแข็งแรงขึ ้น และยังส่งผลดีตอ่ สุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้ วย

ได้ เวลานาท่านเดินทางสู่ DUTYFREE ที่นี่มีสินค้ าชัน้ นาให้ ท่านเลือกซื ้อมากมายกว่า 500 ชนิด
ทัง้ นา้ หอม เสื ้อผ้ าเครื่ องสาอาง กระเป๋ านาฬิกา เครื่ องประดับ ฯลฯ หรื อเลือกไปเดินเล่นได้ ที่
คลองชองเกชอน เป็ นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ
5.84 กิโลเมตรไหลผ่านย่านใจกลางกรุ งโซล ซึง่ อยู่ไม่ไกลจากDUTY FREE สามารถเดินถึงกันได้
จากนันพาทุ
้
กท่านเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ้งที่ ศูนย์ รวมของวัยรุ่ นเกาหลี เมียงดง ได้ ชื่อว่าเป็ น
แหล่งรวมแฟชัน่ แบรนด์เกาหลีชนน
ั ้ า ซึง่ ในแต่ละวันจะมีวยั รุ่ นเกาหลีมาเดินช้ อปปิ ง้ กันอย่างล้ น
หลาม ท่านสามารถหาซื ้อสินค้ าได้ อย่างหลากหลายทังเสื
้ ้อผ้ า , รองเท้ า, กระเป๋ า, เครื่ องสาอาง
ซึ่งเป็ นที่ ร้ ู จักอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, LOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD,
THE FACE SHOP นอกจากนี ท้ ่านยังสามารถเลือกซื ้อเครื่ องประดับ , ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนัง
และซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้ า ได้ ทงั ้ หมดที่นี่ที่
เดียวครบทุกชนิดเลยก็วา่ ได้

นอกจากนี ้ท่านสามารถพบกับร้ าน LINE FRIENDS STOREที่เต็มไปด้ วยสินค้ าLINE OFFICIAL ที่
จาหน่ายสินค้ าของที่ ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ ตูน ลิขสิทธิ์ ของ LINE ไม่ว่าจะเป็ นหมีบราวน์ แซลลี่
เจมส์หรื อโคนี่ ซึ่งแต่ละตัวจะมีสินค้ าที่ ระลึกให้ เลือกซื ้อเยอะแยะไปหมดเช่นสมุดโน้ ต , ตุ๊กตา,
เคสโทรศัพท์, เสื ้อผ้ า, กระเป๋ า, เครื่ องเขียนฯลฯซึง่ ภายในร้ านยังมีมมุ น่ารักๆให้ ถ่ายรู ปกันอย่างจุ
ใจอีกด้ วยแต่ที่เป็ นไฮไลท์ เด่นของร้ านเลยคือเจ้ าหมีบราวน์ ตวั ยักษ์ ใหญ่ ที่ตงอยู
ั ้ ่หน้ าร้ านที่ใคร
ผ่านไปมาก็ต้องเก็บภาพเป็ นที่ระลึกแม้ แต่คนเกาหลีเองก็ตาม งานนี ้สาวกไลน์ห้ามพลาด!!
เย็น

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารด้ วย
บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ !!! พร้ อมเครื่ องดื่ม เบียร์ ไวน์ ไม่อน!!
ั้

นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ใน SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
วันที่ห้า

ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส-NSEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
-เรี ยนทาข้ าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก -TRICK ART -SUPERMARKET

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชม ศูนย์น ้ามันสนแดง ที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้ าง ไขมัน ในเส้ นเลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของ
เส้ น เลื อ ดได้ เป็ นอย่ า งดี ชมการสาธิ ต ให้ คุณ ได้ เห็ น ภาพอย่ า งชัด เจน และต่ อ ด้ วย ศู น ย์ พ ลอยอ
เมทิสหรื อพลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซงึ่ ชาวโสมเชื่อว่ าถ้ ามีพลอยชนิดนี ้ติดตัวไว้ จะทา
ให้ มีโชคลาภและสิง่ ดีๆเกิดขึ ้นกับชีวิต
จากนันเดิ
้ นทางสู่ หอคอยกรุงโซล NSEOUL TOWERซึง่ ตังอยู
้ บ่ นเขานัมซาน ซึง่ เป็ น 1 ใน 18 หอคอยที่
สูงที่สดุ ในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย เช่น ศาลาแปดเหลีย่ มปาลกัก๊ จอง, สวน
สัตว์เล็กๆสวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ ผ้ รู ักชาติอนั ชุง กุน อิสระให้ ทกุ ท่านได้ เดินเล่นและถ่ายรูปคู่
หอคอยตามอัธยาศัยหรื อคล้ องกุญแจคูร่ ัก (ไม่รวมค่าขึ ้นลิฟท์)

เที่ยง

รั บ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภั ต ตาคาร บริ ก ารท่ า นด้ วย เมนู จิ ม ดั ก (JIMDAK) เป็ นเมนู ไ ก่
ประกอบด้ วยวุ้นเส้ น เกาหลี คลุกด้ วยน ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆและเครื่ อง
เคียงเกาหลี

หลังจากทานอาหารกลางวันเสร็ จนาท่านสูพ่ ิพิธภัณฑ์สาหร่ายที่ผลิตและแสดงวิธีการเลี ้ยงสาหร่ายครบ
วงจร ทุกท่านสามารถเลือกซื ้อสาหร่ าย พร้ อมทังทดลองชิ
้
มสาหร่ ายรสต่างๆได้ ตามอัธยาศัย อาทิเช่น
รสกุ้ง รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯลฯ จากนันพาทุ
้
กท่านเรี ยนทาข้ าวห่อสาหร่ายกิมบับอาหารประจาชาติ
เกาหลี ซึ่งเป็ นส่วนหนึง่ ในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหนึง่ จากนันเชิ
้ ญท่านร่วมเป็ นส่วน
หนึ่งของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจาชาติต่างๆ(ชุดฮันบก) พร้ อมถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก เพื่อไป
อวดคนทางบ้ าน

บ่ าย

หลังจากสนุกสนานกับการทาข้ าวห่อสาหร่ าย และใส่ชุดฮันบกแล้ ว นาท่านชมTRICK ARTสถานที่จัด
แสดงศิลปะภาพลวงตาศิลปะบนผนังแบบสามมิติ
ได้ เวลานาท่านสู่ สนามบิ น อิน ชอนเพื่ อเตรี ยมตัวเดิ น ทางกลับ กรุ งเทพฯ ระหว่างทางแวะช้ อปปิ ้งที่
SUPERMARKET เพื่อซื ้อของฝากคนทางบ้ าน ที่ร้านแห่งนี ้มีขนมพื ้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทังกิ
้ มจิ
ไก่ตนุ๋ โสมที่บรรจุอยูใ่ นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้ วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก อื่นๆ อีกมากมาย ให้
ท่านเลือกซื ้อกัน จากนันได้
้ เวลานาท่านออกเดินทางสูส่ นามบินอินชอน

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เที่ยวบินที่ KE651 เวลา17.40
เดินทางถึงประเทศไทย
เวลา 21.10
เที่ยวบินที่ KE659 เวลา19.40
เดินทางถึงประเทศไทย
เวลา 23.50
..................ด้ วยความสวัสดิภาพและประทับใจตลอดการเดินทาง .................

หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรื อรายการอาหารโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่ตามความเหมาะสม
***กรณีท่ กี องตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯ และในต่ างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก
หรือเข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
และขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรั บผิดชอบของบริษัท***

อัตราค่าบริการเดือน เมษายน 2018
พีเรี ยตเดินทาง
11 - 15 APR
12 - 16 APR
13 - 17 APR

สายการบิน
KOREAN AIR

ผู้ใหญ่

32,900.-

เด็กไม่เสริ มเตียง

32,900.-

หมายเหตุ : อัตราค่าบริ การ
- หากท่านต้ องการห้ องสาหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.- จากราคาผู้ใหญ่
- หากท่านต้ องการเดินทางแบบไม่ใช้ ตวั๋ (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 8,900.- บาท /ท่าน
หมายเหตุ :
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมหรื อรายการอาหารโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทังนี
้ ้ขึ ้นอยูต่ ามความเหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปลีย่ นแปลงเที่ยวบิน
โปรแกรมเปลีย่ นแปลงได้ , ตารางทัวร์ สลับโปรแกรมได้ , ตามความเหมาะสม*
โปรดตรวจสอบข้ อมูลให้ มนั่ ใจก่อนทาการโอนเงินจองทุกครัง้
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้ าหน้ าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านัน!!!
้ และหากมีการเปลีย่ นแปลงจะรี บแจ้ งให้ ทราบ หากมี
ข้ อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่
*** ลูกค้ ามีความจาเป็ นต้ องเข้ าร้ านตามโปรแกรมทัวร์ อนั ได้ แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสาอาง, ศูนย์น ้ามันสนแดง, ศูนย์
พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการเข้ าร้ านดังกล่าว บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริ การเพิ่มท่านละ300 USD***
***กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก
หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้นและขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ
ทังสิ
้ ้น ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท**

**กรุณาชาระมัดจาหลังจากวันจองภายใน 3 วัน
และชาระส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนการเดินทางภายใน 14 วัน**
*****มัดจาขันต
้ ่า 10,000.- บาท/ท่าน/ทริ ป******
อัตราทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้ นทางที่ระบุในรายการชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับพร้ อมคณะ
 ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 หรื อ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ
 ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งที่มี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ23 หรื อ 30 กก.
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าบัตรเข้ าสวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ เครื่ องเล่นไม่จากัด
 ปลัก๊ ไฟ ADAPTER
อัตราทัวร์ ไม่รวม:
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือรายการ(หากท่านต้ องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิ่มเอง
ต่างหาก)
 ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ1,200บาท หรือ 40,000 วอน ต่ อท่ านตลอดทัง้ ทริป
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15-20 กก.)
 ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้ าว 3)ใบสาคัญ
ถิ่นที่อยู่ 4)สาเนาทะเบียนบ้ าน(ถ้ ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รูป แล้ วทางบริษัทฯจะเป็ น
ผู้ดาเนินการยื่นวีซา่ ให้ ทา่ นโดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว เจ้ าของหนังสือเดินทาง
ต้ องทาเรื่ องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่ )
 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER

หมายเหตุ :
 **จานวนผู้เดินทาง ขันต
้ ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึ ้นไป
 เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมูค่ ณะ กรณีที่ทา่ นไม่เดินทางพร้ อมคณะ เนื่องจากไม่ผา่ นการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทังไทยและต่
้
างประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย
หรื อ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง การกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง หรือ ถูกปฎิเสธ
ในกรณีอื่นๆ**การพิจารณาเป็ นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานเท่านัน้ ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทไม่สามารถทาการเลือ่ นวันหรื อคืนเงินได้
 **กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง,เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังที
้ ่ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ ทา่ นเดินทางออก
หรื อเข้ าประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อในกรณีอื่นๆ**การพิจารณาเป็ น
เอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานเท่านัน้ ซึง่ อยูน่ อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริ ษัท ทังนี
้ ้กรณีที่ทา่ นไม่ผา่ นด่านตรวจคนเข้ าเมือง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ใดๆ
ทังสิ
้ ้น
 หนังสือเดินทาง (PASSPORTS) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานมากกว่า 6
เดือนขึ ้นไป และต้ องเหลือหน้ ากระดาษพอให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้ องอยูใ่ น
สภาพที่สมบูรณ์ ไม่ชารุด หรื อฉีกขาด
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,
 การก่อจลาจล
 หลังจากได้ รับเอกสารเรี ยกเก็บเงิน (INVOICE) กรุณาชาระเงิดมัดจาภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชาระเงิน
พร้ อมหน้ าพาสปอร์ ตของผู้เดินทาง และชาระเงินทังหมดก่
้
อนการเดินทางภายใน 14 วัน
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากท่านใช้ บริการของทางบริ ษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จา่ ยให้ กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ ว
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
 ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่
กับเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุ วิสยั อื่นๆที่อาจเกิดขึ ้นได้ ทังนี
้ ้เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของ
ผู้เดินทางเป็ นสาคัญ

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทน บริ ษัทฯ นอกจากมี
เอกสาร
 ลงนามโดยผู้มอี านาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านัน้
 ในกรณีที่ลกู ค้ าตังครรภ์
้
ต้ องมีใบรับรองจากแพทย์วา่ สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน
 7 วัน นับจากวันทีเ่ ดินทางและต้ องแจ้ งให้ ทางบริ ษัททราบล่วงหน้ า
 กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรี ยน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
 กรณีที่ทา่ นซื ้อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ
 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
การยกเลิก:
- ต้ องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านัน้ คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ทกุ กรณี
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรี ยน กรุ๊ปดูงาน เมื่อชาระแล้ วไม่สามารถคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น
***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลีย่ นชื่อผู้เดินทางได้ ***
กรุ๊ปที่เดินทางต้ องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น
CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

***พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุเหลือใช้ งานมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไป
ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง - ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออก
เมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัท บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ใดๆ ทังสิ
้ ้น

