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Code: IS17-KOR-Busan-KR11-53BX-Apr-Jun2023-17-26-A230324 

 

 

 

สายการบนิแอรป์ซูาน (BX)  <ขึน้เครือ่งสวุรรณภมู>ิ 

ขาไป BX 726    กรงุเทพ (BKK)  -   กมิแฮ (PUS) 22.15 – 06.20 น.  

ขากลบั BX 725    กมิแฮ (PUS) -   กรงุเทพ (BKK) 18.00 – 21.15 น. 
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รายการโปรแกรมทวัร ์

 

วนัแรก        สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ- เกาหลใีต ้

 

19.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู 10 กรณุาสงัเกตป้ายรับที่

สนามบนิ “HAPPY TOGETHER”  โดยมเีจา้หนา้ทีส่ง่ทัวร ์และหัวหนา้ทัวรใ์หก้ารตอ้นรับ 

 

22.15 น. เดนิทางสูป่ระเทศ เกาหลใีต ้โดยสายการบนิ ปซูานแอร ์เทีย่วบนิ BX 726 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง  สนามบนิกมิแฮ (ปซูาน ) – ซองซาโพ สกายวอรค์ (CHEONGSAPO SKYWALK) สดุฮปิ!! คา

เฟ่รมิทะเล CORALANI CAFE - THE BAY 101 

 

06.20 น.   เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตกิมิแฮ ประเทศเกาหลใีต ้หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และรับ

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเกาหลใีต ้เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่“ชองซาโพ สกายวอรค์” (CHEONGSAPO SKYWALK)  

สถานทีเ่ทีย่วใหม ่Sky walk บรเิวณชองซาโพ เป็นกระจกใส ยืน่ไปในทะเล ใหท้่านไดส้นุกตืน่เตน้กับ

การเดนิบนสะพานกระจก ทีม่องไปดา้นล่างจะเป็นทะเลสคีราม บรเิวณรอบๆ SKYWALK แห่งนี้มโีขดหนิ

ใหช้ม มองไปไกลๆ จะเห็นหาดซงจอง และดา้นขา้งมรีางรถไฟใหถ้่ายรูปเล่น ส่วนฝ่ังตรงขา้มจะมี

ประภาคารสแีดงสขีาว ตัง้ตระหงา่นเป็นสญัลักษณ์ของชองซาโพตอ้นรับนักทอ่งเทีย่ว 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  เมนกูกุบบั ขา้วตม้หมเูกาหล ี  (1) 

 

  จากนัน้น าทา่นไปน่ังชลิๆ กบัคาเฟ่รมิทะเลสดุฮปิ “ CORALANI CAFE ”  

อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปตามอัธยาศัย (ไมร่วมคา่เครือ่งดืม่ ) ท่านจะไดจ้บิเครือ่งดืม่พรอ้มชมววิทะเล

สวยๆ ภายในรา้นมมีมุใหถ้า่ยรปูอกีมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านไปถ่ายรูปสวยๆที ่“The Bay 101” อกีหนึง่จุดถ่ายรูปยอดฮติของเมอืงปซูาน   ส าหรับ

จุดถ่ายรูปสดุฮติ คอืบรเิวณทีเ่ราจะเห็นฉากหลังเป็นตกึทีเ่ปิดไฟสวยๆ แต่ความสวยจะอยูท่ีบ่รเิวณทีเ่รา

ถ่ายรูปนัน้ บนพืน้ทีจ่ะตอ้งมแีอง่น ้า ไวส้ะทอ้นภาพของตกึลงมา ถ่ายออกมาก็จะเห็นเงาสะทอ้นของตกึ

สวยมากๆ 
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ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร  เมนบูลุโกก ิหมผูดัซอสเกาหล ี(2) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั NO.25 HOTEL NAMPODONG ระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ไฮไลท!์! พาทา่นไปน ัง่รถไฟมนิ ิ“สกาย แคปซูล” ( SKY CAPSULE ) - ชอ้ปป้ิงเครือ่งส าอาง 

COSMETIC – อสิระชอ้ปป้ิงล็อตเต ้พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท - เช็คอนิแลนดม์ารค์ดงัปซูาน วดัรมิ

ทะเลชือ่ดงั “ วดัแฮดง ยงกงุซา ” – เดนิเลน่ตลาดแฮอนุแด (HAEUNDAE MARKET)  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านไปน่ัง รถไฟมนิลิอยฟ้า ที่บอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ใหม่ของเมืองปูซานเลยทีเดียว                 

“ SKY CAPSULE” ( ราคานีย้งัไมร่วมคา่ขึน้รถไฟ )  

เป็นรถไฟลอยฟ้าแบบตูเ้ดยีว ขนาดมนิน่ิารัก อกีทัง้มสีสีันสดใส ทัง้สเีขยีว, เหลอืง, น ้าเงนิ, แดง รองรับ

ผูโ้ดยสารสงูสดุ 4 คน ระยะทางประมาณ 3 กโิลเมตร ใชน่ั้งประมาณ 30 นาท ีววิตลอดเสน้ทางก็จะเป็น

ววิทะเล และววิเมอืงปซูาน บอกเลยวา่มาปซูานทัง้ทตีอ้งมาเชค็อนิใหไ้ด ้    

 

จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิง “เครือ่งส าอางปลอดภาษ”ี COSMETIC OUTLET  
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เครือ่งส าอางขึน้ชือ่ของเกาหล ีอาท ิโบท็อกหนา้เด็ก หนา้กาก LED ช่วยพืน้ฟูสภาพผวิ, ครมีหอย

ทาก , ครมีบ ารงุตา่งๆ , CC ครมี ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทย และบางผลติภณัฑย์งัไมม่ขีายในไทย   

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  เมนชูาบ ูชาบ ู(4)  

 

จากนัน้น าท่านไปชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม “ล็อตเต ้พรเีมีย่ม เอาทเ์ล็ท” อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้

ตามอธัยาศัย   

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่“วดัแฮดง ยงกงุซา” HAEDONG YONGGUGSA TEMPLE  

วัดทีต่ัง้อยูบ่นชายฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงปูซาน เป็นวัดทีส่รา้งบนเหล่าโขดหนิรมิชายหาดที่

แตกต่างไปจากวัดสว่นใหญ่ในประเทศเกาหลทีีม่ักจะสรา้งอยูต่ามเชงิเขา  วัดแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ เมือ่ปี 

1376 จากนัน้ในปี 1976 ถูกฟ้ืนฟูและปรับปรุงอกีครัง้เพือ่ใหค้งไวซ้ ึง่เอกลักษณ์และความงดงามแบบ

ดัง้เดมิจากประตซูุม้มงักรสทีองอรา่ม เดนิผา่นอโุมงคข์นาดเล็ก ไปสูท่างเดนิและบันไดหนิ 108 ขัน้ เป็น

จดุส าหรับชมววิและความงดงามของทะเล   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นไปเดนิเลน่ “ตลาดแฮอนุแด” (HAEUNDAE MARKET)  

ตลาดทีย่าวเรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้ตลอดสองฝ่ัง เป็นตลาดทีน่ยิมมากเพราะอยูต่รงขา้มกับหาดแฮอนุแด 

ตลาดแห่งนี้เต็มไปดว้ยอาหารทะเลสด ผัก ผลไม ้เสือ้ผา้ ของใชต้่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหารทะเลสดๆ 

รวมถงึของทานเลน่ อาท ิต็อกบกก ีคมิบพั โอเดง้ ทีม่ใีหเ้ลอืกทานมากมาย 
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ค า่  อสิระอาหารเย็น ณ ตลาดแฮอนุแด    

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั NO.25 HOTEL NAMPODONG ระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ โสมเกาหล ี– น า้มนัสนเข็มแดง - อาคารนรู ิมาร ู- หา้งชนิเซเก ดวิตีฟ้ร ี- ซองโด สกายวอรค์ - 

ปซูาน ทาวเวอร ์- ตลาดนมัโพดง - ตลาดปลาจากลัช ี 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (5) 

 

จากนัน้น าทา่นไปรูจ้ัก โสมเกาหล ี 

สมุนไพรชือ่ดังของเกาหลี ทีม่คีุณสมบัตชิว่ยเสรมิสรา้งความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด 

ช่วยเพิ่มพละก าลัง สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม

ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง   

 

จากนัน้น าทา่นไปรูจ้ัก “น า้มนัสนเข็มแดง”  RED PINE  

สมนุไพรทีช่ว่ยลดระดับน ้าตาลในเสน้เลอืด  ชว่ยละลายไขมันในเสน้เลอืด  ลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซ ์

เลอืดใหส้ะอาดและเพิม่การไหลเวียนของเลือดไดส้ะดวกขึน้ เหมาะกับผูป่้วยโรคเบาหวาน ความดัน 

ไขมนัอดุตันในเสน้เลอืด คอเลสเตอรอลในเลอืดสงู ไขขอ้เสือ่ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

จ
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ากนัน้น าทา่นไปชม “อาคารนรู ิมาร”ู (Nurimaru APEC House)  

อาคารรปูทรงกลมดไีซนแ์ปลกทีต่ัง้อยูร่มิทะเล สรา้งขึน้เพือ่ใชใ้นการจัดงานประชมุผูน้ า APEC อยูท่ีเ่กาะ

ดองแบกโซม ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งความสวยงามของววิทวิทัศน์ ทีปั่จจุบันเป็นอาคารอนุสรณ์ของการประชมุใน

ครัง้นัน้ และใชเ้ป็นศูนยป์ระชุมนานาชาตใินวาระต่างๆ รวมทัง้จัดแสดงผลงานที่สะทอ้นถงึวัฒนธรรม

ดัง้เดมิต่างๆของเกาหลี อาคารนี้ถูกออกแบบมาเป็นพเิศษ ทัง้หมดใชก้ระจกกันกระสุน หากมองจาก

อาคารจะสามารถเห็นววิสะพานควางอนัอกีดว้ย    

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  เมนหูมยูา่งเกาหล ี(6) 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ  “หา้งชนิเซเก ดวิตีฟ้ร”ี อสิระใหท้่านเลอืกซือ้

สนิคา้ตามอธัยาศัย   

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ซองโด สกายวอลค์ ( SONGDO SKY WALK) (ไมร่วมคา่ขึน้เคเบิล้คาร)์  

ความพเิศษของ “ซองโด SKY WALK” ก็คอืมกีารสรา้งใหเ้ป็นลักษณะโคง้ไปมาเหมอืนกับมังกรที่บนิอยู่

บนทะเลมรีะยะทางความยาวถงึ 365 เมตร กวา้ง 2.3 ม. สงู 9.3 ม.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นสกายวอรค์ทีย่าวทีส่ดุในเกาหล ีและบนทางเดนิจะมสีว่นทีต่รงกลางเป็น TEMPER GLASS (กระจก

นริภยั ) เวลาเดนิจะมองเห็นทะเลดา้นลา่งดว้ย สว่นบรเิวณชายหาดก็สามารถเดนิเลน่กนิลมชมววิไดแ้บบ

สบายๆ   

 

จากนัน้น าทกุทา่นไปถา่ยรปูกบั “ปซูานทาวเวอร”์ (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิต)์  

ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงปูซาน ย่านชอ้ปป้ิงนัมโพดง ซึง่เป็นหอคอยทีม่คีวามสูง 120 เมตร ดา้นหนา้ของ

หอคอยจะมอีนุสาวรยีแ์มท่ัพอซีนุซนิ เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวเกาหลแีละ ดา้นลา่งของปซูานทาวเวอร์

ยงัม ีพพิธิภณัฑเ์รอืนานาชาตใิหเ้ยีย่มชมกนัดว้ย   
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จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิงตอ่ที ่“ตลาดนมัโพดง”  

แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ใจกลางเมอืงปูซาน ไดรั้บฉายาว่าเป็น “ย่านเมยีงดงแห่งเมอืงปูซานเลยทีเดยีว” 

เพราะไม่เพยีงแต่จะเป็นย่านชอ้ปป้ิงแต่ยังเต็มไปดว้ย คลับ บาร ์รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และทีส่ าคัญยัง

เป็นยา่นทีส่ าคัญในปูซานทีเ่ต็มไปดว้ยโรงภาพยนตรแ์ละโรงละคร ซึง่ปซูานไดเ้ป็นเป็นเจา้ภาพจัดงาน

เทศกาลภาพยนตรน์านาชาตปิูซาน ในเดอืนตุลาคมของทุกปี และทีส่ าคัญยา่นนี้ก็ยังเป็นหนึง่ในย่านที่

นักชอ้ปมักจะเดนิทางมาละลายทรัพยก์ันอยา่งหนาแน่น เพราะมรีา้นคา้มากมายสนิคา้หลากหลายราคา

ใหเ้ลอืก ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ รองเทา้ตา่งๆ อกีดว้ย   

 

จากนัน้น าทา่นไปเดนิเลน่ตอ่ที ่“ตลาดปลาจากลัช”ี (JAGALCHI FISH MARKET )  

ตลาดปลาและอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหล ีและยงัเป็นอกีหนึ่งแลนมารค์ของเมอืงปซูานอกีดว้ย ที่

ตลาดปลาจากัลชจีะมรีา้นอาหารทะเลสดๆ ใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ลือกทานมากมาย ท่านสามารถเลอืก

อาหารทะเลสดๆของทางรา้นแลว้ใหท้างรา้นปรงุเมนูอาหารไดต้ามใจชอบ 
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ค า่  อสิระอาหารเย็น ณ ตลาดปลาจากลัช ี

 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั NO.25 HOTEL NAMPODONG ระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ อทุยานแทจงแด – หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน ( แลนดม์ารค์ดงัของปซูาน ) - ซอมยอน ชอ้ปป้ิง

สตรที – สนามบนิกมิแฮ – กรงุเทพฯ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นไปชม “อทุยานแทจงแด” (TAEJONGDAE PARK)  

อทุยานแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากอกีแห่งหนึง่ มลีักษณะเป็นหนา้ผาสงูชนัตดิทะเล มุม

ถา่ยรปูทีห่า้มพลาดคอื ประภาคารยงโด เป็นจดุชมววิทีส่งูทีส่ดุของสวนแหง่นี ้มอีายมุากกวา่ 100 ปีแลว้ 
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จ 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่“หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน” GAMCHEON CULTURE VILLAGE  

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นแลนดม์ารค์ทีพ่ลาดไมไ่ดข้องเมอืงปซูาน หมูบ่า้นทีต่กแตง่ดว้ยสสีนัสวยงามเรยีง

ซอ้นกันนับ 1,000 หลัง ไฮไลท!์! ชมววิของหมูบ่า้นทีไ่ลร่ะดบัลงมาเรือ่ยๆสสีนัสวยงาม จนไดร้บั

การขนานนามวา่เป็น “ซานโตรนิแีหง่เกาหล”ี ภายในหมูบ่า้นแห่งนี้ยังมรีา้นคา้ อาท ิรา้นกาแฟ รา้น

ของของทีร่ะลกึ ขนมตา่งๆ และตลอดทางเดนิมมีมุใหถ้า่ยรปูมากมาย   
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  เมนจูมิดกั ไกผ่ดัพะโล ้(8) 

 

จากนัน้กอ่นเดนิทางกลับ พาทา่นไปเดนิเลน่ยา่น “ ซอมยอน ชอ้ปป้ิงสตรที ”  

แหล่งรวมสนิคา้แฟชั่น ของฝากของทีร่ะลกึ รวมถงึสตรทีฟู้ดใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ลอืกทานหลากหลาย 

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

 

ไดเ้วลาอนัสมควร...น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกมิแฮ เพือ่ท าการเช็คอนิต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

18.00 น. เดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ แอรป์ซูาน เทีย่วบนิ BX 725 

 

21.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ  

 

ขอความกรณุาลกูคา้กอ่นท าการจองทวัร ์ 

รบกวนลงทะเบยีน K-ETA ใหผ้า่นเรยีบรอ้ยกอ่นจองทวัร ์

หากทา่นไมล่งทะเบยีนกอ่นจองทวัร ์แลว้มกีารมดัจ าคา่ทวัรเ์ขา้มา  

หลงัจากน ัน้ทา่นลงทะเบยีนไมผ่า่น 

 ทางบรษิทัฯ ขออนญุาตหกัคา่มดัจ าต ัว๋ตามจรงิทา่นละ 3,000 บาท 

 

 (อตัราคา่บรกิาร) 

 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา / ทา่น  พกัเดีย่ว จอยแลนด ์

เด็กต า่กวา่ 

2 ขวบ  

( INF ) 

วนัที ่07 – 11 เมษายน 66 19,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่12 - 16 เมษายน 66 26,999 6,000 11,900 5,900 

วนัที ่14 - 18 เมษายน 66 23,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่19 - 23 เมษายน 66 19,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่21 – 25 เมษายน 66 19,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่26 - 30 เมษายน 66 19,999 5,000 8,900 5,900 
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วนัที ่28 เม.ย – 2 พ.ค. 66 21,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่03 – 07 พฤษภาคม 66 21,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่05 - 09 พฤษภาคม 66 18,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่10 - 14 พฤษภาคม 66 18,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่12 – 16 พฤษภาคม 66 18,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่17 - 21 พฤษภาคม 66 17,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่19 – 23 พฤษภาคม 66 17,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่24 - 28 พฤษภาคม 66 17,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่26 – 30 พฤษภาคม 66 17,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่31 พ.ค. – 4 ม.ิย. 66 17,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่02 – 06 มถินุายน 66 17,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่07 - 11 มถินุายน 66 17,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่09 - 13 มถินุายน 66 17,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่14 – 18 มถินุายน 66 17,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่16 – 20 มถินุายน 66 17,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่21 – 25 มถินุายน 66 17,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่23 – 27 มถินุายน 66 17,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่28 ม.ิย. – 2 ก.ค. 66 17,999 5,000 8,900 5,900 

วนัที ่30 ม.ิย. – 4 ก.ค. 66 17,999 5,000 8,900 5,900 
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** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ทปิทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ** 

** ทา่นละ 1,700 บาท / ทา่น / ทรปิการเดนิทาง ** 

 

อตัรานีร้วม 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ  กรงุเทพ – กมิแฮ - กรงุเทพ   ( สายการบนิแอรป์ซูาน) 

 คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 ไกดค์อยดแูลทา่นตลอดทัง้ทรปิ  

 บตัรเขา้ชมสถานทีเ่ทีย่วตา่งๆ   

 โรงแรมทีพ่ัก 3 คนื + พรอ้มอาหารเชา้ 

 รถบสัพรอ้มคนขบัดแูลทา่นตลอดทัง้ทรปิ  

 ประกนัคุม้ครองอบุตัเิหต ุตลอดทรปิการเดนิทาง  

 คา่น า้หนกักระเป๋าโหลด ทา่นละ 15 กก.  / หิว้ข ึน้เครือ่งได ้7 กก.  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 

 คา่ลงทะเบยีน K-ETA เพิม่ทา่นละ 600 บาท / ทา่น 

 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ หวัหนา้ทวัร ์1,700 บาท / ทา่น / ทรปิการเดนิทาง 

 **เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ขวบ ไมต่อ้งจา่ยคา่ทปิไกด ์** 

 กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้เพิม่ คา่ประกนัสขุภาพในตา่งประเทศ (คุม้ครองคา่รกัษาพยาบาล )  

 กรณีอตัราคา่ภาษีเชือ้เพลงิและประกนัวนิาศภยัทางอากาศสายการบนิ (ปรบัเพิม่) 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว และ เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่อกี 3,000 บาท ส าหรบัพาสตา่งชาต ิ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร 

และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืจากรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาแจง้หัวหนา้ทัวรก์อ่นสัง่เพิม่เตมิ ) 

 ราคาตามโปรแกรมทัวร ์ยงัไมร่วมคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 

 ทางบรษิทัฯ ขอรบัมดัจ า 11,000 บาท ส าหรับการจองนับตัง้แตว่ันจองภายใน 2 วัน  
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 กรณุาช าระสว่นทีเ่หลอื กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด (การไมช่ าระเงนิคา่มดั

จ า หรอื ช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆ บรษัิทฯ มสีทิธยิกเลกิทัวร ์หรอื

ยกเลกิการเดนิทาง )   

 หากจองทวัรน์อ้ยกวา่ 15 วนั รบกวนช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

 

 เอกสารทีต่อ้งใชส้ าหรบัเตรยีมตวักอ่นเดนิทาง 

 

 พาสปอรต์ตวัจรงิ อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน 

 กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 10 ปี / ตัง้ครรภ ์/ ผูส้งูอาย ุ65ปีขึน้ไป ทีย่งัไมไ่ดฉ้ดีวคัซนี จะตอ้งเดนิทางพรอ้ม

ผูป้กครองทีฉ่ดีวคัซนีครบ  

 เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวคัซนีป้องกนัโควดิ 19 (Vaccinated Certificate) (จากแอปหมอพรอ้ม ) 

 เอกสาร E-Vaccine passport (International Vaccinated Certificate) (จากแอปหมอพรอ้ม)  

 

 ข ัน้ตอนกอ่นเดนิทางกอ่นเขา้เกาหล ี

 

ส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ีจะตอ้งลงทะเบยีน 3 App ดังนี ้

o ลงทะเบยีน K-ETA เพือ่ไมต่อ้งท าวซีา่เขา้เกาหล ี (ทัวรล์งทะเบยีนให ้) จา่ยเพิม่ 600 บาท/ ทา่น 

o ลงทะเบยีน Q-CODE เพือ่ไมต่อ้งกกัตวัทีเ่กาหล ี ( ทางทัวรล์งทะเบยีนให ้)  

 

 เอกสารทีใ่ชใ้นการลงทะเบยีน K-ETA 

 

 รปูถา่ยหนา้พาสปอรต์ (ถา่ยชดัๆเฉพาะหนา้ทีม่ขีอ้มลูสว่นตวั ) 

 รปูถา่ยพืน้หลังสขีาว ขนาดไฟล ์700 X 700 พกิเซล (ขอไฟลร์ปูจากรา้นถา่ยรปูแบบคมชดั) 

 กรอกขอ้มลูสว่นตวั และขอ้มลูการท างาน ( ทวัรจ์ะมแีบบฟอรม์ใหก้รอก ) 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 

1. กรณีกรุป๊เต็มแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิทกุกรณี ยกเวน้จะเปลีย่นผูเ้ดนิทางสามารถแจง้มายงั

บรษัิทกอ่นเดนิทาง 10 วันท าการ  

2. กรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ทางบรษิทัฯอาจมกีารเปลีย่นแปลงคา่ทวัร ์( ในกรณีลกูคา้ยนืยนั

ทีจ่ะเดนิทาง ) หรอื ยกเลกิกรุป๊ หรอื เลือ่นการเดนิทาง ท ัง้นีจ้ะแจง้ใหล้กูคา้ทราบกอ่นเดนิทาง 10 วนั  

3. ส าหรับลกูคา้ทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย เมือ่วซีา่ผา่นแลว้ แตจ่ะมกีารยกเลกิการเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ าทวัรใ์ดๆทัง้สิน้ ยกเวน้จะเปลีย่นผูเ้ดนิทางใหมม่าแทน 
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4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัข ึน้ไป บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยหกัคา่ธรรมเนยีมทา่น

ละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ อาท ิคา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ คา่มดัแลนด ์คา่ลงทะเบยีนอืน่ๆ 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั จะคนืเงนิคา่มดัจ า

ใหท้ ัง้หมด โดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

5. ยกเลกิ 15 - 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร+์คา่ธรรมเนยีมท่านละ 

1,000 บาท หรอืหกัคา่ธรรมเนยีมท่านละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ อาท ิค่ามัดจ าทัวร์

เครือ่งบนิ คา่มดัจ าแลนด ์คา่บรกิารอืน่ๆ  

6. ยกเลกิ 1 - 14 วนั กอ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆท ัง้ส ิน้ เนื่องจากทางบรษัิทฯไดจ้่ายขาด

ไปหมดแลว้  

7. กรณีลกูคา้ถกูกรมแรงงานไทยไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออกนอกประเทศไทย หรอื เจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงเกาหล ี( ต.ม เกาหล ี) ปฎเิสธการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี เนือ่งดว้ยดลุพนิจิของ

เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถคนืคา่ทวัรไ์ด ้เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยตา่งๆมกีารจา่ยขาดไปหมดแลว้  

 

ขอ้ควรทราบ 

 

1. วนัเดนิทาง “กรณุาเตรยีมเอกสารการท างาน” เชน่ หนงัสอืรบัรองการท างาน , นามบตัร , บตัร

พนกังาน หรอืหากมธีุรกจิสว่นตวัตอ้งมนีามบตัร หากเปลีย่นชือ่สกลุตอ้งน าเอกสารมายนืยนั 

2. โปรแกรมทวัรอ์าจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนา้งาน อาท ิหากมฝีนตก 

หรอื รถตดิ อาจปรบัโปรแกรม (ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสถานการณ์หนา้งาน ) ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ให้

ทราบในแตล่ะวนั  

3. รา้นชอ้ปป้ิงทีท่างรฐับาลใหท้วัรล์ง ตามทีร่ะบใุนโปรแกรมทวัร ์ขอความรว่มมอืลกูทวัรล์งทกุรา้น ซือ้

ไมซ่ือ้ไมว่า่กนั  ทางบรษิทัฯไมม่นีโนบายบงัคบัซือ้แตอ่ยา่งใด ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของลกูคา้  

4. ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่น ัน้  หากทา่นไม่

สามารถรว่มทวัรท์กุวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  

รบกวนแจง้บรษิทัฯ ตามจรงิ หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่นไมร่ว่มทวัรต์ามโปรแกรมทวัร ์

ทางบรษิทัจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD / ทา่น ***                                                                                                                                                              

 

หมายเหต ุ

 

1. กรณุาตรงตอ่เวลา !! มาตามเวลานดัหมาย หากทา่นมาชา้กวา่เวลาทีร่ถออกเดนิทาง ท าใหท้า่น  ตกทริ

ปทอ่งเทีย่ว ทา่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆได ้

2. รายการท่องเทีย่วและรายการอาหารทีร่ะบุไว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์ตามความ

เหมาะสมของหนา้งาน 
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3. คณะเดนิทางชว่งวันหยดุยาว หรอื ชว่งเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืจ่ายเต็มแบบมเีงือ่นไข จะไมม่กีารคนืเงนิ

มดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด   

4. หากมกีารถอนตัวหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบเุอาไวใ้นโปรแกรมทัวร ์ผูจั้ดถอืว่าผูท้่องเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไมค่นื

เงนิค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจากค่าใชจ้่ายทีท่่านไดจ้่ายใหก้ับบรษัิทฯ เป็นการช าระ

เหมาจา่ยแลว้ 

5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลงการบรกิารจาก

บรษัิทขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะพยายามแกไ้ขอยา่งสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานให ้

เกดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้จะไมม่กีารคนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ  

7. ในกรณีทีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเก็บค่าภาษีเชือ้เพลงิเพิม่เตมิ ราคานี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามประกาศ

สายการบนิ...  

8. หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

9. หากมเีพือ่นหรอืญาตขิองทา่นตอ้งการรว่มเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งท่องเทีย่วในประเทศเกาหล ีแลว้เกดิปัญหา

ต่าง ๆ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากท่านมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไปยัง

ประเทศนัน้ ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนั้นว่าตอ้งไม่เป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิ

กฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดๆ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

11. เนื่องดว้ยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบนิทั่วโลก ก่อนท่านขึน้เครือ่งบนิ กรุณาแยกของเหลว เจล 

สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ แยกใสถุ่งพลาสตกิใสมซีปิล็อคปิดสนทิ โดยทีข่นาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 

มลิลลิติรต่อช ิน้ และรวมกันทุกชิน้ไมเ่กนิ 1 ลติร และตอ้งน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนด รวมถงึสิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ 

กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ และ

ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มน าเขา้ผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 

ผลไมส้ด ไข ่เนือ้สตัว ์ไสก้รอก เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


