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 เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามต้อนรับฤดูใบไม้เปลี่ยนสีทั้วประเทศเกาหลีใต้
 นาคณะชมวิวบนภูเขานัมซาน ซึ่งเป็นที่ตั้งโซลทาวเวอร์ Seoul tower สัญลักษณ์โซล
 นาคณะเที่ยวชมความเก่าแก่ของป้อมฮวาซองมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้ Unesco
 ให้คณะได้สนุกสุดมันส์กับ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี
 ให้คณะได้รับประสบการณ์พิเศษ ให้ท่านได้ลองสวมฮันบก ชุดแต่งกายประจาชาติเกาหลี
 นาคณะเข้าชมพระราชวังหลวงเคียงบกคุงพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โซซอน
 ช้อปปิ้งสุดมันส์ กับเครื่องแต่งกายแฟชั่นเกาหลัทันสมัยที่ เมียงดงสยามสแควร์เกาหลี
 หัวหน้าทัวร์มืออาชีพชานาญเส้นทาง100%บริการดี/พักดี/ทานดี เราเที่ยวครบทุกวัน
กาหนดการเดินทาง
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน

05-09,12-16,19-23,22-26,26-30 ต.ค.
02-06,09-13,16-20,23-27 พ.ย.
30 พ.ย.-04 ธ.ค.

**กรุณาสารองที่นง
ั่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 4-12 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการเดินทาง**
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วันแรกของการเดินทาง(1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–โซล(เกาหลีใต้)
20.30 น.
23.30 น.

สมาชิ กทุ กท่านพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภู มิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D
สายการบินไทย…สังเกตุป้าย World Traveller agency เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริ การ
เหิรฟ้าสู่ ประเทศเกาหลีใต้...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG656

วันทีส่ องของการเดินทาง(2) กรุงโซล-หมู่บา้ นฝรัง่ เศส La Petite France -เกาะนามิ
นัง่ เรือเฟอร์ร-ี่ ไร่สตรอเบอร์ร-ี่ กิมจิสคูล-สวมฮันบกถ่ายรูป-ป้อมฮาวาซอง(มรดกโลก)
06.55 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว/ประเทศเกาหลี
ใต้ เป็ นประเทศในเอเชียตะวันออก มีพ้ืนที่ครอบคลุ มส่ วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนื อติดกับประเทศ
เกาหลีเหนื อ มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉี ยงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลี ก้ นั ไว้คาบสมุทรเกาหลี
เป็ นดินแดนที่มีความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ มาอย่างยาวนาน เริ่ มแต่
เป็ นดิ น แดนของผู ้ค นหลากเผ่ า พั น ธุ์ จนกระทั่ ง รวมตัว ขึ้ นเป็ น
อาณาจักรเล็ก ๆ ต่อมาถูกจีนยึดครอง เมื่อได้เอกราชจากจีน คาบสมุทร
เกาหลี ป ระกอบด้ ว ยสามอาณาจัก ส าคัญ ก่ อ นจะรวมตัว กั น เป็ น
อาณาจัก รเดี ยวปกครองด้วยราชวงศ์ 2 ราชวงศ์ จนถู ก ญี่ ปุ่ นยึดครองเป็ นอาณานิ คมจนสิ้ นสุ ด สงครามโลกครั้งที่ 2
ตามมาด้วยสงครามเกาหลีที่ทาให้ตอ้ งแบ่งเป็ น 2 ประเทศในปั จจุบนั คือเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ มีความพยายามที่จะ
รวมประเทศทั้ง2แต่ยงั ไม่สาเร็ จ นาคณะออกเดิ นทางสู่ หมู่บ้านฝรั่งเศส La Petite France ซึ่ งเป็ น
หมู่บา้ นขนาดเล็กมีพ้นื ที่ไม่มากนัก สถาปนิ กได้ตกแต่งภายในรวมไปถึงใช้วสั ดุการก่อสร้าง หลังคา หน้าต่าง พื้น ล้วน
ตกแต่ งออกมาในแนวฝรั่ งเศส ตามชื่ อของหมู่ บ ้าน เป็ นจุ ดขายของที่ นี่ โดยเหมาะกับ ชื่ อ LA PETIT’ ซึ่ งเป็ นภาษา
ฝรั่งเศส ที่มีความหมายว่า เล็กและน่ารัก หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า เจ้าชายน้อย ทาให้บาง
คนเรี ยกว่าหมู่บา้ นฝรั่งเศส แห่ งเจ้าชายน้อย ซึ่ งทาให้ดูมีความน่ ารักมากขึ้นไปใหญ่
บรรยากาศภายในจะออกแนวโรแมนติ คผสมกับกลิ่ นไอสไตล์ฝรั่งเศสแบบสดใส
สี สันงดงาม เนื่องจากด้านในหมู่บา้ น Petite France นี้ จะถูกแบ่งเป็ นบ้านหลายๆหลัง
ที่มีสีสดใส มีร้านอาหาร ร้ านกาแฟ และร้ านน้ าหอมขนาดเล็ก มีสวนดอกไม้นานา
ชนิ ดที่ ออกดอกตามฤดู กาลต่างๆ ไปเที่ ยวช่ วงไหน ต้องได้เห็ นดอกไม้ตามฤดู กาล
ของที่นี่แน่นอน ทาให้ช่วยเพิ่มสี สันให้กบั หมู่บา้ นฝรั่งเศส และสร้างความโรแมนติค
แก่ผูม้ าเยือน และตัวสถานที่ เองก็ถูกล้อมไว้ด้วยภูเขาโฮมีซัน (Homyeongsan) และ
ทะเลสาบซอนเพี ยงโฮ (Cheongpyeongho) ท าให้ช่ วยเพิ่ ม บรรยากาศ และความโร
แมนติกเข้าไปอีก และยังมีดนตรี คลาสสิ คเปิ ดตอนรับผูค้ นในบริ เวณนั้นอีกด้วย ผูค้ น
ที่ อ ยู่ภ ายในหมู่ บ ้านสามารถชมวิ วธรรมชาติ จากด้า นบน ซึ่ งจะเห็ น วิ วทิ ว ทัศ น์ ที่
สวยงาม ต้นไม้เขี ยวขจี ได้ในระยะไกล สร้ างความประทับใจแก่ นักท่ องเที่ ยวเป็ น
จานวนมาก ภายในบ้านแต่ละหลังยังเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวได้เข้าไปชม และถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก เริ่ มด้วย ห้องที่รวม
รวมเอาแกลลอรี่ จานชามที่มีลวดลายสวยงาม แต่งสี สันมากมายในรู ปแบบที่แตกต่างกัน ประดับอยูท่ ี่ฝาผนังห้อง มีมุม
จัดโชว์เครื่ องเซรามิค ภาพวาดสี น้ ามัน ตุ๊กตา ถัดไปอีกห้องนึงก็จะเป็ นห้องที่ถ่ายทาซี รียเ์ รื่ อง Beethoven Virus มีการจัด
โซฟา จัดเปี ยโน และพรมแบบฝรั่งเศสคลาสสิ กๆ และยังมีหอ้ งที่มีอุปกรณ์

เที่ยง

บ่าย
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น่ารักๆ เช่ น พวกหมวกสไตล์ฝรั่งเศสหลากหลายใบ ทั้งแบบปี กใหญ่ ปี กเล็ก หรื อแม้จะเป็ นกระเป๋ าสะพาย หรื อร่ ม
น่ารักๆ ให้นกั ท่องเที่ยวได้เอามาใส่ ถ่ายรู ปเพื่อให้เข้ากับแนวบ้านอีกด้วย จุดสาคัญอีกอย่างหนึ่ งคือ Le Saint-Exupery
Memorial Hall ซึ่ งภายในได้รวบรวมเอาประวัติ และผลงานของนักเขียนหนังสื อ เจ้าชายน้อย ไว้ เหมาะสาหรับแฟนๆ
หนังสื อเรื่ องนี้เป็ นอย่างมาก ยังไม่หมดแค่น้ ี ยังมีห้องที่รวมรวมชุดสมัยโบราณของฝรั่งเศสทั้งชายและหญิงไว้ให้ได้ชม
กันมากมายหลายแบบ บรรยากาศภายนอกบ้านจะมีร้านกาแฟ ร้านไอติมเล็กๆ มีสวนน้ าพุ และดอกไม้นานาชนิดที่ออก
ดอกตามฤดูกาลต่างๆ ช่วยเพิม่ สี สันให้หมู่บา้ น และสร้างความโรแมนติกแก่ผมู ้ าเยือน *แนะนาว่าอย่าพลาดเด็ดขาด กับ
หมู่บา้ นฝรั่งเศสในเกาหลี แห่ งนี้ * นาคณะนั่งเรือเฟอร์รี่สู่ ”เกาะนามิ”เป็ น
เกาะส่ วนบุ ค คล ตั้งชื่ อตามท่ า นนายพลนามิ เจ้าของเกาะ (บนเรื อข้ามฟากจะมี ธ ง
นานาชาติ ติดอยู่ รวมถึ งธงชาติ ไทยด้วยเช่ นกัน เพื่อเป็ นการแสดงการต้อนรั บอย่าง
อบอุ่นของเกาะนามิน้ ี เนื่องจากคนไทย เป็ น 1 ในจานวนคนที่เดินทางมาที่นี่มากที่สุด)
เกาะนามิ มีความโด่งดังมาจากการเป็ นสถานที่ถ่ายทาละครเรื่ อง Winter Love Song หรื อ เพลงรักในสายลมหนาว มีรูป
ปั้ นคู่ ของ 2 พระเอกนางเอกในละครเรื่ อ งนี้ ตั้ง อยู่บ นเกาะ เพื่ อ ให้ นัก ท่ อ งเที่ ย ว
ทั้งหลายได้ถ่ายรู ปเป็ นที่ ระลึ ก และเป็ นสัญลักษณ์ ของการได้มาเที่ ยวบนเกาะนามิ
แห่งนี้ และยังมีละคร ภาพยนต์เรื่ องอื่นๆ มาใช้สถานที่น้ ี ถ่ายทาในอีกหลายๆเรื่ องเลย
ทีเดียว ท่านจะได้เพลิดเพลิ นตื่นตาตื่นใจไปกับฉากที่ถ่ายทาละคร อันเป็ นทางเดิ น3
สาย และยังมีหอจัดแสดงนิ ทรรศการที่มีฉากเด่ นของเพลงรักในสายลมหนาว และ
การถ่ายทาของฉากที่สาคัญต่างๆอีกด้วย ให้ท่านได้เดินชมต้นสนยักษ์อายุนบั ร้อยปี ที่
เป็ นสัญลักษณ์ อีกอย่างนึ งของเกาะนามิ ที่ต้ งั เรี ยงรายเป็ นทางเดิ นอยู่บนเกาะ ทาให้
เกาะนามิได้ข้ ึนชื่ อว่าเป็ นสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่ งหนึ่ ง เป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยว
นิยมมาถ่ายรู ปเก็บความทรงจาเอาไว้ ซึ่ งให้บรรยากาศอันแสนโรแมนติก ไม่วา่ ท่าน
จะมาที่ เกาะนี้ ฤดู กาลใด ล้วนแล้วแต่ได้พ บกับ บรรยากาศที่ แตกต่าง เหมาะกับ
คู่ รั ก เป็ นอย่า งยิ่ ง นอกจากนี้ บนเกาะยัง มี กิ จ กรรมให้ เล่ น มากมาย อาทิ เช่ า
จัก รยานปั่ น รอบเกาะ และยัง มี มุ ม ศิ ล ปะจัด แสดงอี ก หลายจุ ด ทั้ง ยัง มี โต๊ ะ นั่ง
พักผ่อนตามใต้ร่มไม้ สามารถนัง่ จู๋จี๋กนั ระหว่างคู่รักได้
บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ทัคคาลบี้สไตล์เกาหลี) ทัคคาลบี้ ( dakgalbi) เป็ นอาหารขึ้นชื่อของเมือง
ชุ นชอน เนื้ อไก่ที่หนั่ ออกมาเป็ นชิ้ นพอคา คลุกเคล้าด้วยเครื่ องปรุ งและหมักไว้จนได้ที่ เมื่อรับประทาน
จะนามาผัดบนกระทะยักษ์ พร้อมด้วย Rice cake หรื อเส้นก๋ วยเตี๋ยวแบบหนานุ่ มของเกาหลีมาผัดให้เข้า
กัน และสุ ดท้ายเอาข้าวมาผัดทานเป็ นข้าวผัดได้อีกด้วย แกล้มด้วยสาหร่ าย โอเด้ง (เนื้ อปลาผสมแป้ ง) กิม
จิ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ
นาท่านชิ มสตรอเบอร์ รี่ที่ ไร่สตรอเบอร์รี่ เชิ ญท่านลิ้มรสสตรอเบอร์ รี่เกาหลี สดๆ ในบรรยากาศภายในไร่ สตรอ
เบอร์ รี่อย่างแท้จริ ง ท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่ สตรอเบอร์ รี่ของเกาหลี ว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์ รี่
ที่ขนาดใหญ่เป็ นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็ นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเองและชาวต่างชาติ และยังเป็ น
ผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย ชมวิธีการปลู ก การดู แลรักษาผลสตรอเบอร์ รี่ และท่านยังสามารถเลื อกเก็บสตรอ
เบอร์ รี่ และเลือกชิมได้จากภายในไร่ พร้อมทั้งยังสามารถซื้ อกลับไปฝากคนทางบ้านได้ดว้ ย
(ไร่ สตรอเบอรี่ จะจัดให้เข้าชมตามฤดูกาลเท่านั้น เฉพาะช่วงฤดูหนาว ธ.ค.-เม.ย. )
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นาท่านสู่ KIMCHI SCHOOL หรือ สถาบันสอนทากิมจิ ชมวิธีการทากิ มจิ ผักดองที่ สามารถเก็บไว้ได้นาน
และเป็ นอาหารที่ ข้ ึ นโต๊ ะ ชาวเกาหลี ทุ ก มื้ อ ปั จจุ บ ั น กิ ม จิ เป็ นที่ นิ ย ม
แพร่ หลาย เพราะประกอบด้วยแบคทีเรี ยที่เป็ นประโยชน์ในการย่อยอาหาร
และป้ องกันโรคให้ ท่านได้ทดลองทากิมจิดว้ ยตัวท่านเอง และสามารถนา
กลับมาเป็ นของฝาก ***พิ เศษเก็ บภาพความประทั บ ใจด้ ว ย
การใส่ชุดประจาชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก)***นาคณะออก
เดินทางสู่ เมืองซูวอน เมืองแห่ งโบราณสถาน ซึ่ งมีความสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์ แห่ งเกาหลีใต้ ทั้งยังปรากฏ
เป็ นฉากใน ซี รียเ์ กาหลีชื่อดังอย่าง แดจังกึม จอมนางแห่ งวังหลวง นาคณะเที่ยวชม ป้อมฮาวาซอง(มรดกโลก)
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็ นมรดกวัฒนธรรมโลก (UNESCO World Cultural Heritage) และทา
ให้เมืองซู วอนมีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก ป้อมฮวาซองถือเป็ นโบราณสถานเก่าแก่ สร้างประมาณ 200 กว่าปี ป้ อมปราการและ
ก าแพงโบราณที่ ย งั คงสภาพสมบู รณ์ สร้ า งขึ้ น สมัย พระเจ้า ชองโจ กษัต ริ ย ์องค์ที่ 22 แห่ ง ราชวงศ์โชซอน ปี ค.ศ.
1794 เพื่ อย้า ยหลุ ม ศพของพระบิ ด า น าคณะเดิ น เข้าไปภายในวงล้อมก าแพง
บรรยากาศโดยรอบก็จะเป็ นแนวกาแพงยาวๆ มองดูแข็งแรงมัน่ คง สมกับที่เป็ น
ป้ อมปรการที่ยิ่งใหญ่ในอดีต สร้างด้วยหิ นกับอิฐเผา มีป้อมอยูร่ อบๆ เป็ นช่วงๆ
ตลอดแนวก าแพง หากใช้ เวลาเดิ น ให้ ร อบจริ งๆ อาจต้ อ งใช้ เวลาเป็ นวัน
เนื่ องจากป้ อมนี้ มีขนาดกว้างใหญ่และยาวถึง 5.5 กิโลเมตรโอบล้อมรอบเมืองซู
วอน ผูค้ นส่ วนใหญ่มกั เห็นว่าป้ อมมีรูปร่ างเหมือนดอกไม้ บางคนจึงเรี ยกว่า ป้ อมดอกไม้ พร้อมชมจุดซ้อมยิงธนู ซึ่ งมี
ผูค้ นมาลองยิงธนูพร้อมถ่ายรู ปกันมากมาย ถือว่าเป็ นกีฬาโบราณของเกาหลี ที่เป็ นที่นิยมมากในสมัยก่อน นักท่องเที่ยว
สามารถมาประลองความแม่นยากันได้ ที่ป้อมฮวาซองนี้ เป็ นที่จดั งานสาคัญๆ หลายงานของเมือง เนื่ องจากถือว่าเป็ น
จุดศูนย์กลางของเมืองซู วอน อาทิเช่น งานฉลองปี ใหม่ ชาวเมืองซู วอนและใกล้เคียงก็จะมาร่ วมเฉลิมฉลองกันที่นี่
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร(ชาบูชาบูสไตล์เกาหลี)
อาหารเกาหลี ชาบู ชาบู สู ตรเกาหลี เป็ นสุ ก้ ี สไตล์เกาหลี คล้าย ชาบู ชาบู แบบญี่ ปุ่นครับ ทางร้ านจะจัด
หม้อสุ ก้ ีแบบนัง่ ทานได้ ๔ คนทานในหม้อเดียวกัน จะมีส่วนผสมคล้ายสุ ก้ ีของบ้านเรา ประกอบด้วยเนื้ อ
หมูชิ้นบาง ๆ ปูอดั เต้าหู ้ เกี๊ยวกุง้ เกี๊ยวหมู เห็ด และผักต่าง ๆ มาต้มด้วยกัน ทานกับกิมจิหรื อข้าวสวย / นา
คณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ : landmark hotel/ ramada hotel / เทียบเท่าระดับ4ดาว

วันทีส่ ามของการเดินทาง(3) วัดวาวูจองซา-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ท่องซาฟารี-ไลเกอร์แฝด
กรุงโซล-ทงแดมุน-บุฟเฟต์นานาชาติ+ปูยกั ษ์แบบไม่อนั้ !
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม/
นาคณะเดินทางเข้าเที่ยวชม วัดวาวูจองซา นาคณะชมสัญลักษณ์ อนั โดด
เด่ น ของวัด นี้ คื อ พระเศี ย รของพระพุ ท ธรู ป ขนาดมหึ ม า ซึ่ ง
ประดิ ษ ฐานอยู่ ด้ า นหลั ง สระน้ าขนาดย่ อ ม โดยบริ เวณรอบสระจะมี
พระพุทธรู ปองค์เล็กๆวาง เรี ยงรายอยูโ่ ดยรอบ และเมื่อเดินขึ้นสู่ เนินเขาท่านจะ
พบอุโบสถ ซึ่ งภายในเป็ นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซ่ ึ งนามาจากอินเดีย
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บริการอาหารมื้อเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร (คาลบี้หมูย่างเกาหลี)
อาหารเกาหลี หมูปรุ งรสย่าง คาลบี้ ( Kalbi ) อาหารเกาหลีแบบปิ้ งย่างที่มีชื่อเสี ยงของเกาหลี เป็ นการ
นาเนื้ อวัว หรื อเนื้ อหมูมาหมักกับเครื่ องปรุ งจนเนื้ อนุ่ ม แล้วจึ งนาไปย่างบนแผ่นโลหะที่ ถูกเผาจน
ร้อน ตอนย่างเนื้ อนั้นจะย่างเป็ นชิ้นโตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วก็ตอ้ งใช้กรรไกรตัดเป็ นชิ้นพอดีคา
ทานกับเครื่ องเคียงจาพวกผัก กระเทียมได้ครับ รสชาตดีมากทีเดี ยวครับ ภายในร้านปิ้ งย่างแบบนี้ อาจจะมีกลิ่นปิ้ งย่าง
และมีควั นฟุ้งอยูบ่ า้ ง แต่ก็เป็ นการสร้างบรรยากาศการทานหมูยา่ งแบบเกาหลี
นาคณะเดินทางเข้าสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็ นสวนสนุกกลางแจ้งของประเทศเกาหลีใต้ สวนสนุ กนี้ถูกขนาน
นามว่า ดิ สนี ยแ์ ลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุ กกลางแจ้งที่ ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมี
บริ ษทั ซัมซุ งเป็ นเจ้าของ ตั้งอยูท่ ่ามกลางหุ บเขา ท่านจะได้นงั่ กระเช้าลิฟท์ และท่อง
ไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ (สิ งโตผสมกับเสื อ) แฝดคู่แรกของโลก
ที่ นี่ท่ านจะพบว่าเจ้าป่ าสิ งโต และเสื อสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็ นสุ ข ชม
ความน่ ารักของหมี ที่สามารถสื่ อสารกับคนขับรถได้เป็ นอย่างดี เข้าสู่ ดินแดน
แห่ งเทพนิ ยาย สวนสี่ ฤดู ซึ่ งจะปลู กดอกไม้เปลี่ ยนไปตามฤดู กาลและสนุ กกับ
เครื่ องเล่นนานาชนิ ด อาทิเช่ น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิ จกรรม

และการแสดงต่าง ๆ ที่จดั ตามตารางประจาวัน ด้วยบัตรเข้าชมแบบ Big5 นา
คณะออกเดินทางสู่ กรุงโซล เป็ นเมืองหลวงและมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้
***อิ ส ระตามอี ธยาศั ย กับการช้ อปปิ้ง ที่ ตลาดทงแดมุน กับสิ น ค้าพื้ น เมืองมากมาย และ
เครื่องสาอางนานาชนิด และยังมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ทใี่ ห้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งมากมาย***
ค่าบริการอาหารมื้อพิเศษ!!! BUFFET บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมทาน ขาปูอลาสก้า แบบไม่อั้น!!!
พร้อมอาหารรสเลิศนานาชนิด อาทิ ซูชิหลากชนิด/BBQ/สเต๊กเนื้อ หมู ชั้นดี/ซีฟู้ ดนานาชนิด แบบ
หลากหลาย/ซาลมอนหลากหลายทั้งรมควัน แบบย่างหอมๆ/อาหารนานาชาติไทย,จีน,ฝรั่ง เรียง
ขบวนมาให้ท่านได้ลิ้มลองแบบไม่อั้นกันไปเลย...ประทับใจน่นอน!!!! 

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง(4) ชมกรุงโซล-อนุสาวรียน์ กฟีนกิ ซ์-บลูเฮาส์-พิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านแห่งชาติ
พระราชวังเคียงบกคุง-จตุรสั ความฮวามุน-ศูนย์โสมเกาหลี-ช้อปปิง้ เมียงดง-DRUMCAT SHOW
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะเที่ย วชมความสวยงามรอบกรุงโซล นาคณะถ่ ายภาพคู่กบั
อนุ ส าวรี ยร์ ู ป นกฟี นิ กซ์ สั ญลักษณ์ แห่ งความเป็ นอมตะพร้ อมชมทัศ นี ยภาพอัน
สวยงามของ ภูเขารู ปหัวเสื อ และวงเวียนน้ าพุ ซึ่ งนับเป็ นจุดที่มีฮวงจุย้ ที่ดีที่สุดของ
กรุ งโซล รถโค้ชผ่านชม บลูเฮาส์ หรื อทาเนียบของประธานาธิ บดีคนปั จจุบนั ของเกาหลีใต้ นาคณะเข้าชมภายใน
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี ซึ่ งท่านจะได้รับทราบประวัติความเป็ นมาของคนเกาหลีต้ งั แต่ ยุคโบราณ
จนถึงปั จจุบนั ผ่านทางห้องแสดงหุ่นจาลองท่านจะได้ซึมซับวิถีชีวติ ที่แสดงถึง ประเพณี วัฒนธรรมกว่า 5,000ปี
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ค่า
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พระราชวังหลวงพระราชวังเคียงบกคุง(พระราชวังแห่งนี้ท่านจะพลาดชมไม่ได้เลยเพราะ
ส าคั ญ ที่ สุ ด ในประเทศเกาหลี ใต้ ) พระราชวังที่ เก่ าแก่ ที่ สุ ดของ
ราชวงศ์ โ ซซอน สร้ า งขึ้ น ในค.ศ.1394 ใน อดี ต กว่า 600 ปี ก่ อ น ภายใน
พระราชวัง แห่ งนี้ มีหมู่พระที่ นงั่ มากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทาลายไปมาก
ในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็ นศูนย์บญั ชาการทางการทหาร
และเป็ นที่ประทับ ของกษัตริ ย ์ ปั จจุบนั ได้มีการก่อสร้าง หมู่พระที่ นัง่ ที่เคย
ถูกทาลายขึ้นมาใหม่ในตาแหน่ งเดิม และให้คณะได้ถ่ายภาพคู่กบั พลับพลากลางน้ า เคียงเฮวรู อันสวยงามซึ่ งเคยเป็ น
ท้องพระโรงต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เดินเที่ยวชมบริ เวณ จตุรัสควางฮวามุน จตุรัสใหญ่ใจกลางกรุ งโซลหน้า
พระราชวังเคียงบก กลางจตุรัสแห่ งนี้ มีอนุเสาวรี ยพ์ ระเจ้าเซจง ซึ่ งพระองค์เป็ นผู ้
ประดิ ษฐ์ตวั อักษรเกาหลีที่ใช้ในปั จจุบนั ดังนั้นนักท่องเที่ยว รวมถึงชาวเกาหลี
จึงนิ ยมแวะไปสักการะพระบรมราชานุ เสาวรี ยเ์ พื่ อเป็ นศิ ริมงคล จุ ดนี้ ยงั ถื อว่า
เป็ นจุ ด ที่ นิ ย มถ่ ายรู ป อี ก จุ ด หนึ่ ง เพราะนอกจากจะมี ก ารประดับ ตกแต่ ง ด้ว ย
ดอกไม้นานาชนิดและ ยังมีประตูควางฮวามุนที่ยงิ่ ใหญ่และภูเขาพูกกั ซานเป็ นฉากหลังที่งดงาม
บริการอาหารมื้อเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร (ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี)
ไก่ต๋ ุนโสม ( Samgyetang ) เป็ นอาหารเกาหลีสูตรดั้งเดิม นาไก่ท้ งั ตัวไปตุ๋นกับรากโสม โดยที่ตอ้ งนาข้าวยัด
เข้าไปในท้องไก่ จะมีกลิ่ นหอมของโสมเวลาทาน และจะมีรสชาตอร่ อยกลมกล่อมครับ สามารถใส่ เส้นหมี่
หรื อเส้นขนมจีนเข้าไปในน้ าซุ ปก็อร่ อยไปอีกแบบหนึ่งครับ
นาคณะเข้าชม ศูนย์โสมเกาหลี สมุนไพรที่มีชื่อเสี ยงเกาหลี รับทราบประวัติความเป็ นมาของโสมเกาหลี และเลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สกัดมาจากโสมไว้บารุ งสุ ขภาพ และศูนย์คอสเมติก นาคณะช้อป
ปิ้ งบริ เวณ เมียงดงหรือสยามสแควร์เกาหลี ย่านเมียงดอง ถูกขนานนามว่า
ถนนแฟชัน่ ของเกาหลี ทุกๆวัน จะมี ผูค้ นมาที่นี่กว่า 1 ล้านคน ไม่ว่าจะเป็ นนักเรี ยน
นักศึกษา หนุ่มสาว คนทางาน หากท่านต้องการทราบว่าแฟชัน่ ของเกาหลีเป็ นอย่างไร
ก้าวล้ านาสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสิ นค้าวัยรุ่ น อาทิ เสื้ อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่ องสาอางดังๆ ฯลฯ
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร(โอซัมเกาหลีต้นตารับ)/นาคณะชมโชว์ Drum Cat Show ซึ่งเป็ น
การแสดงใหม่ล่าสุ ดของสาวๆสุ ดเซ็ กซี่ เป็ นการแสดงโชว์ตีกลองและเครื่ องดนตรี สากลที่เข้ากัน
อย่างน่ ามหัศจรรย์ และได้รับรางวัลชนะเลิ ศจากการประกวดปี 2008จากประเทศอังกฤษ และปี
2009 จากประเทศเกาหลีใต้เป็ นการันตี เพลิดเพลินในการแสดง
พักที่ :mucure hOTEL/novotel hotel /เทียบเท่า4ดาว

วันที่หา้ ของการเดินทาง(5) พิพธิ ภัณฑ์3มิติ-ICE MUSEUM-ชมวิวภูเขานัมซาน-โซลทาวเวอร์
คล้องกุญแจคูร่ ัก-DUTY FREE-ศูนย์รวมสินค้าพืน้ เมือง-สนามบิน-กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะช้อปปิ้ งที่ ศูนย์ส มุ นไพรเกาหลี และโรงงานพลอยสี ม่ วงอะเมที ส
จาก นั้ น ให้ ค ณ ะได้ สั มผั ส ความ ส มหั ศ จรรย์ ข องศิ ล ป ะส ามมิ ติ ที่
พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ TrickEye Museum เป็ นพิพิธภัณฑ์
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ศิลปะเฉพาะทางที่รวบรวมและจัดแสดงงานศิลปะภาพวาดลวงตาไว้มากกว่า 100 ชิ้น ซึ่ งงานศิลปะภาพวาดเหล่านี้ ได้
ถูกจัดแสดงขึ้นใน 3 ฮอลล์ใหญ่ คือ ห้องแสดงภาพ, ห้องตานานกรี ซ และห้องซานโตริ นี่ โซล ซึ่ งเป็ นพื้นที่โดยหลัก
ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่ งนี้ นอกจากนี้ ยงั มีน้าตกที่ ผลิ ตขึ้นจากชิ้ นส่ วนของหิ นอ่อน
จากกรี ซตกแต่งอยูบ่ ริ เวณจตุรัสศูนย์กลางพิพิธภัณฑ์ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการจาลองแบบ
ทิวทัศน์ของคาเฟ่ กลางแจ้งและเกาะซานโตริ นี่ ให้เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของพิพิธภัณฑ์
แห่ ง นี้ อี ก ด้ว ย เข้า ชม ICE MUSEUM พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ น้ าแข็ ง ปะติ ม ากรรม
น้ าแข็ง ตั้งอยู่ในกรุ งโซลเป็ นสถานที่ จดั โชว์น้ าแข็งแกะสลัก นักท่ องเที่ ยวสามารถสั มผัส
อากาศที่หนาวเย็นติดลบกว่าสิ บองศาและชมน้ าแข็งที่ถูกแกะสลักออกมาเป็ นรู ปร่ างต่างๆ ได้
อย่า งน่ า อัศ จรรย์ จากนั้น น าคณะเดิ น ทางสู่ ภู เขานั ท ซาน ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของ
หอคอยโซลทาวเวอร์ Seoul tower สั ญ ลั ก ษณ์ อั น โดดเด่ น ของ
ประเทศเกาหลีสู่ พร้อมชมวิวของกรุงโซล และให้ท่านได้คล้องกุญ แจ
คู่รัก ซึ่ งเชื่ อกันว่าใครที่ข้ ึนมาคล้องกุญแจที่ หอคอยนัมซาน และโยนลู กกุญแจทิ้งไป คู่รัก
นั้นจะไม่ พรากจากกันชั่วนิ รันด์ พร้ อมให้ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์รอบกรุ งโซลได้ถึง 360
องศา หรื อซื้ อตุก๊ ตาหมี TEDDY BEAR สิ นค้าที่ระลึก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์โซลทาวเวอร์ )
เที่ยง
บริการอาหารมื้อเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร(บิพิมพับต้นตารับเกาหลี)
บ่าย
น าคณะช้ อ ปปิ้ งต่ อ ที่ DUTY FREE ได้เวลาอัน สมควรน าคณะออกเดิ น ทางสู่
สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ ศูนย์รวมของพื้นเมือง
ไม่ว่าเป็ น ขนมหวานแบบต่าง ๆ ท๊อฟฟี่ ,ช็อกโกแล็ต ,ซี เรี ยล ,ผลิตภัณฑ์โสมใน
รู ปแบบของขนมโสม ,ชาโสม เหล้าโสม,โคลนพอกหน้า , ครี ม,โสม ,สาหร่ ายวาซาบิ ,หมอนสุ ขภาพ กิมจิ ราเมงฯลฯ
21.50 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG657
01.10+1 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ


หมายเหตุ

korea 5 Days 

การเดิ นทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สถานการณ์ในการเดิ นทาง สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ ึงเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสนุ กสนาน และ
ความปลอดภัยในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

เที่ยวกับเรามั่นใจได้
World Traveller Agency Co.,ltd

ปัจจุบันเป็นสมาชิกสมาคมด้านท่องเที่ยวระดับประเทศ

No.11/01746

No.1192

No.03504

เที่ยวญี่ปุ่นทั้งที...เที่ยวกับทัวร์ดีดี พักดี ทานดี มีความสุขทั้งครอบครัว
ทัวร์ฮอ
่ งกงเราจัดเอง ทาเอง พิถพ
ี ิถันสิ่งดีดีมาให้ทุกท่าน
เราไม่ขายทัวร์แบบส่งต่อบริษัทอืน
่ อย่างแน่นอน
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อัตราค่าบริการ
TG 02-AUTUME KOREA
ช่วงการเดินทาง

พัก
พัก
โรงแรม3ดาว โรงแรม4ดาว



เด็กอายุ
ต่ากว่า12ปี

1เด็ก+1ผู้ใหญ่

เด็กอายุ
ต่ากว่า12ปี

เด็กอายุ
ต่ากว่า12ปี

1เด็ก(มีเตียง)
+2ผู้ใหญ่

1เด็ก(ไม่มีเตียง)
+2ผู้ใหญ่

เดือนตุลาคม
คิดเท่าผู้ใหญ่ ลดท่านละ1,000 ลดท่านละ2,000
32,900
34,900
05-09 ต.ค.
คิดเท่าผู้ใหญ่ ลดท่านละ1,000
32,900
34,900
32,900
12-16 ต.ค.
ช่วงหยุดปิยะ
คิดเท่าผู้ใหญ่ ลดท่านละ1,000 ลดท่านละ2,000
36,900
38,900
19-23,22-26 ต.ค.
คิดเท่าผู้ใหญ่ ลดท่านละ1,000 ลดท่านละ2,000
32,900
34,900
26-30 ต.ค.
เดือนพฤศจิกายน
02-06,09-13 พ.ย.
คิดเท่าผู้ใหญ่ ลดท่านละ1,000 ลดท่านละ2,000
28,900
30,900
16-20,23-27 พ.ย.
30 พ.ย.-04 ธ.ค.
 สิทธิพิเศษสาหรับผู้ถือบัตรเครดิตVISA ธนาคารไทยพาณิชย์ scb สามารถผ่อนชาระผ่านบัตรเครดิต
โดยไม่มด
ี อกเบี้ย 0% นานถึง4เดือน (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่) มัดจาเงินสด10,000 บาท (ช่วงปกติ)
ส่วนที่เหลือชาระผ่านบัตรเครดิตได้
มัดจาเงินสด15,000 บาท (ช่วงวันหยุด)
อัตราค่ าบริการนีร้ วมค่าตั๋วเครือ่ งบินเดินทางไป-กลับโดยการบินไทย Thai Airways International (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)
 ค่าทีพ
่ ักตามโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน
้ 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองาน
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีท
่ าให ้ต ้องมีการปรับเปลีย
่ นทีพ
่ ัก โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก

 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสาหรับนาเทีย
่ ว ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการ *ค่ารถนาเทีย
่ วดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมน้ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีท
่ าการจอง
 ค่าประกันชีวต
ิ กรณีอบ
ุ ัตเิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบ
ุ ัตเิ หตุในวงเงินไม่เกิน
ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ
่ นไขกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย 3%
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ
่ งดืม
่ และค่าอาหารทีส
่ ั่งเพิม
่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ สั่งพิเศษนอก
 ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว (เป็ นหน ้าทีข
่ องผู ้เดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าทิปสาหรับหัวหน ้าทัวร์ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ โดยมาตรฐานสากลวันละ 3 US ต่อ1วัน ต่อ1คน
 ค่าธรรมเนียมน้ ามันทีท
่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม
่ เติมอีกในภายหลัง*ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากทีท
่ างสายการบินกาหนดไว ้

เงื่อนไขการชาระเงินกรุณาจองล่วงหน ้าพร ้อมชาระงวดแรก 10,000 บาท หรือ15,000บาท ก่อนการเดินทาง พร ้อมแฟกซ์สาเนาหน ้าหนังสือเดินทาง
Passport มายังบริษัท และค่าใช ้จ่ายส่วนทีเ่ หลือกรุณาชาระก่อนการเดินทางไม่น ้อยกว่า 20 วัน มิฉะนัน
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึง่ จะเกิดขึน
้ ได ้ก็ต่อเมือ
่ ไม่สามารถทากรุป
๊ ได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้
ทัง้ หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ ถ ้าท่านต ้องการ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนั ดหยุดงาน การ
ิ สูญหายตามสถานทีต
จลาจล การปฏิวัต ิ ทรัพย์สน
่ า่ งๆ และอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้ ทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ
 เนือ
่ งจากรายการทัวร์นเี้ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 เมือ
่ ท่านได ้ชาระเงิน มัด จ าหรือ ทั ง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษั ทฯ หรือ ชาระโดยตรงกับ ทางบริษั ทฯ ทางบริษั ทฯ จะขอถือ ว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของบริษัทฯ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้โดยทัง้ หมด
 ทางบริษัทเริม
่ ต ้น และจบการบริการ ทีส
่ นามบินสุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสารองตั๋วเครือ
่ งบิน หรือพาหนะ
อย่างหนึง่ อย่างใดทีใ่ ช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีน
่ อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษัท ฉะนัน
้ ท่านควรจะให ้กรุป
๊ FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนัดหมายการเดินทางส่งไปถึงท่าน ท่านจึงสามารสารองยานพาหนะได ้
 ตั๋วเครือ
่ งบินทีใ่ ช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลือ
่ นวันกลับ หรือเปลีย
่ นแปลงการเดินทางได ้ กรณี ท่านจะกลับก่อ นหรือ เลือ
่ นวั นเดินทางกลับ
้ ตั๋วใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท
้ จากทางบริษัท
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก
่ ่อนการเดินทาง มิฉะนั น
้ ท่านจะต ้องซือ
่ ่านซือ
เนือ
่ งจากเป็ นคุณสมบัตรของตั๋วทีอ
่ อกมาจากทางสายการบิน

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด ยกเว ้นกรุป
๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต
่ ้องการันตีมัดจากับสายการบิน

หรือ กรุป
๊ ทีม
่ ก
ี ารการันตีคา่ มัดจาทีพ
่ ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 25 วันขึน
้ ไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 8,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 14 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ *ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %

คณะผู้มีเกียรติที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวกับเรา

คณะผูม้ เี กียรติเดินทางท่องเทีย่ วเกาหลี-สกีรสี อร์ท-ล็อตเต้เวิลด์

สัมผัสบรรยากาศ...หิมะโปรยปราย ณ ลานสกีรสี อร์ท ประเทศเกาหลีใต้

ไกด์ต้นสุดหล่ออารมณ์ดี...คอยต้อนรับคณะทุกท่านที่สนามบิน

คณะผูม้ เี กียรติเดินทางท่องเทีย่ วเกาหลี

.

.

เรากาลังรอรับเกียรติจากทางท่าน…มาใช้บริการทัวร์ดีดีจากทางเรา
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