ZG ICN 30 XJ

วันแรก
18.00 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนําการ
เดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 น้ําหนัก
กระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากต้องการซื้อน้ําหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิด
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บริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้ อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก
40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)
21.05 น.

บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ704 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

วันที่สอง

เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) – สะพานแขวน GAMAKSAN – LA PROVENCE – วัดโชเกซา
ล่องเรือแม่น้ําฮัน
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา
ท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่
สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชนําทุกท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อความหวัง
ในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร

04.35 น.

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1) เมนู อูด้ง
นําท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนคัมอักซาน เป็นสะพานแขวนที่ทําจากไม้ที่ยาวที่สุดในเกาหลี มีความยาวถึง 150
เมตร เป็นสะพานที่มีความแข็งแรงสามารถรองรับคนได้มากถึง 900 คน ตั้งอยู่ในภูเขาคัมอักซาน เมืองคยองกี
สามารถชมวิวรอบๆ เมืองได้ และสัมผัสอากาศอันบริสุทธ์บนภูเขาคัมอักซาน เหมาะสําหรับผู้ที่ชอบความเสียวเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากเวลาเดินข้าม สะพานจะแกว่งเล็กน้อย สร้างความตื่นเต้นได้เป็นอย่างดี
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จากนั้นนําท่ านเดินทางสู่ LA PROVENCE VILLAGE พาท่านชมบรรยากาศหมู่ บ้านสไตล์ฝ รั่งเศส ชมสีสัน
บ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝรั่งเศส หมู่บ้านที่เต็มสีสัน ระบายด้วยสีลูกกวาดหวานๆ สีสัน
สดใส ทําให้ท่านรู้สึกเหมือนได้สัมผัสประเทศฝรั่งเศสจริงๆ

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน (2) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนําหมูลงใน
กระทะพร้อมน้ําซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย
จากนั้นนําท่านเยี่ยมชม วัดโชเกซา ในอดีตนั้นวัดแห่งนี้เป็นเหมือนศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี
ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเดินเข้ามาในวัดสิ่งแรกที่จะสังเกตุเห็นคือ ต้นไม้ใหญ่ด้านหน้าประตู
ทางเข้า มีความสูงถึง 26 เมตร ส่วนอาคารหลักของวัดนั้นมีอายุมากกว่า 500 ปี สร้างขึ้นในปี 1938 ภายในมีพระ
ประธานสีทองขนาดใหญ่ 3 องค์ ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อกันว่ามีความศักสิทธิ์ จึงนิยมไปนมัสการในวันสําคัญต่างๆ
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จากนั้นนําท่านล่องเรือ HAN RIVER CRUISE ให้ท่านได้ชมความงามฝั่งแเม่น้ําในหลากหลายมุมในกรุงโซล
แม่น้ําฮันเป็นแม่น้ําที่ยาวเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ยาวถึง 514 กม. เป็นแม่น้ําที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเกาหลีใต้ โดย
ไหลผ่านใจกลางเมืองหลวง รอบๆ ฝั่งแม่น้ําเป็นแหล่งที่พกั อาศัยของเหล่านกที่อพยพมาจากเมืองหนาว ทัศนียภาพ
รอบแม่น้ําที่ใสสะอาดนี้มีสถานที่ปิคนิคแบบครอบครัว สถานที่เล่นกีฬาทางบกและทางน้ํา สถานที่พักใจ สถานที่
สังสรรค์ เป็นต้น

เย็น
พักที่
วันที่สาม
เช้า

บริการอาหารเย็น (3) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี
เติมไม่อั้น
BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
สวนสนุกล็อตเต้ + ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค – ถนนฮงแด – 943 KING ‘S CROSS
COFFEE SHOP
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)า
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุก LOTTE WORLD หนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี ตั้งอยู่ที่เขตชัมซิล
ในเมืองโซล เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ทมี่ ีชื่อเสียงทีส่ ุดแห่งหนึ่งในโลก การมาเที่ยวที่นี่จึงสามารถทําได้ทั้งปีโดย
ไม่ต้องดูสภาพอากาศล่วงหน้า ภายในมีเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้นมากมาย รวมถึงลานไอซ์สเก็ต สวนสนุกลอตเต้เวิล์
ดแบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่ ธีมผจญภัย โซนที่เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ เกาะเวทมนต์ โซนที่เป็น
สวนสนุก กลางแจ้ง ที่ ส ร้างเป็นเกาะอยู่ก ลางทะเลสาบซอกชน ทั้ ง ยัง มี ร้านจําหน่ายของที่ ร ะลึก ร้านอาหาร
นานาชาติ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ ที่นี่ยังรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า ช้อปปิ้ง
มอลล์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรมหรู เป็นต้น
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*** หมายเหตุ เครื่องเล่น Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror Maze, VR Game Zone, Fantasy
Forest และ Poporo Park ไม่รวมอยู่ในตั๋ว หากลูกค้าต้องการเล่นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ***
จากนั้นนําท่ านเลือ กซื้อสินค้าปลอดภาษี ล้อตเต้ ดิวตี้ฟรี แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เ นมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
น้ําหอม เสื้อผ้า เครื่องสําอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีก
มากมาย โดยชั้ น 8 จะเป็ น สิ น ค้า แบรนด์ ห รู อาทิ เ ช่ น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI,
LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU, SULWHASOO, HERA, LANEIGE,
L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นต้น

กลางวัน

จากนั้นนําท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อย
อาหาร ปอด ช่วยทําให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจ
ขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง
บริการอาหารกลางวัน (5) เมนู บิบิมบับ หรือข้า วยําเกาหลี ประกอบด้วยผักต่า งๆพร้อมกับเนื้อสัตว์หมัก
เสิร์ฟบริการพร้อมซุปร้อนๆ
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จากนั้นนําท่านแวะช้อปที่ร้านเครื่องสําอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพื่อ
เลือก
ซื้อกลับไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บํารุงผิวแบรนด์อย่า ง DEWINS
และแบรนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ําแตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล์
โบท็อกซ์ เป็นต้น และยังมีสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม
ฯลฯ
จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ย่านฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผลงานศิลปะทีส่ ่วนใหญ่เป็นศิลปะ
แนวร่ว มสมั ย จัด วางแสดงเต็ม พื้ น ที่ ข องถนนปิ กั ส โซ่ ที่ ขึ้ นชื่ อของย่า นนี้ นอกจากนั้ นที่ นี่ยั ง มี ผับ บาร์ คาเฟ่
ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุ ก แห่ง จึงทํ าให้ที่ นี่เ ป็นสีสันของกรุงโซลที่ นัก ท่ องเที่ ยวนิยมมา
ท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน ใกล้กันนั้นยังมีคาเฟ่สุดแนวที่จําลองบรรยากาศมาจากหนังเรื่องดัง
แฮร์รี่ พอตเตอร์ สาวกต้องห้ามพลาด!! พาท่านเข้าสู่โลกเวทมนตร์ที่ 943 KING’S CROSS ถ่ายรูปกับมุมสุดฮิต
ชานชาลาที่เก้าเศษสามส่วนสี่ ชานชาลาที่อยู่ในสถานีรถไฟคิงส์ครอส กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นทาง
เชื่อมต่อระหว่างโลกมักเกิ้ลกับโลกเวทมนตร์ ตั้งอยู่ระหว่างชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 นั่งจิบเครื่องดื่มพร้อม
สัมผัสกลิ่นอายเวทมนต์ เพลิดเพลินกับมุมถ่ายรูปต่างๆ

เย็น
พักที่

บริการอาหารเย็น (6) เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไก่ขนาดกําลังเหมาะ ยัดไส้ด้วยโสม แปะก๊วย และ
สมุนไพรบํารุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ
BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่
เช้า

ผลิตภัณฑ์น้ํามันสน – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังเคียงบกกุง – พลอยอเมทิส – ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
จากนั้นนําท่านเรียนรู้การทํา ผลิตภัณฑ์น้ํามันสน ที่สกัดจากน้ํามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลด
ไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย
HERMES HOLIDAY CO.,LTD. TEL 02-1026569 / 063-2692961 LINE ID @tourhermes

นําท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือ
ระดับ น้ําทะเล 50-800 เมตร ช่ วยดู แลตั บ ให้ส ะอาดแข็ ง แรง ป้อ งกั น โรคตับ แข็ง ไม่ ถูก ทํ าลายจากการดื่ ม
แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน (8) เมนู จิมทัค ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวม
กับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดํา เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี
จากนั้นนําท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอนที่ตั้งอยู่ใจกลาง
กรุง โซล ซึ่ง เป็นอี ก หนึ่ง สถานที่ ที่ ใครมาเกาหลีเ ป็นครั้ง แรกต้องไม่พลาดที่จ ะแวะมาเยือน ด้วยฉากหลัง ของ
พระราชวังนั้เป็นภูเขาพูกักซาน ทําให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็น The Grand Palace ของ
เกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ พระที่นั่งคึนจองวอง เป็นพระที่นั่งที่กษัตริย์ใช้ออกว่าราชการ
และเป็นที่ทรงงาน ภายในพระที่นั่งไม่สามารถเข้าไปชมได้ แต่สามารถถ่ายภาพจากด้านนอกได้

หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังเคียงบกกุงไม่เปิดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรั บรายการทดแทนเป็น
พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังลําดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น
1 ใน 5 ของพระราชวัง สําคัญที่ ยังคงรัก ษาไว้ ซึ่ง มีต้นไม้ขนาดยักษ์ มี อายุกว่า 300 ปี บ่อน้ํา และศาลาริม น้ํา
พระราชวังแห่ง นี้เป็นที่ พํานักของพระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของ
พระราชวัง ได้แก่ พระตําหนักอินจองจอน พระตําหนักแดโจจอน พระตําหนักซอนจองจอน และพระตําหนักนัก
ซองแจ
จากนั้นนําท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนํา
โชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อ มาทําเป็นแหวน จี้
ต่างหู และสร้อยข้อมือ
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จากนั้นนําท่ านเพลิดเพลินกับ การช้อปปิ้ง ย่ านเมียงดง แหล่ งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ
สยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ําหอม เครื่องสําอางค์ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโล
คอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้
อาทิเช่น ร้านเครื่องสําอางค์ค์ที่คุ้นหูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL
REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องสําอางค์ค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายใน
ประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้
เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น

ในส่วนของอาหารบริเวณข้างทางทีฮ่ อทฮิตไม่แพ้กันอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้ม
ลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง
กุ้งล็
อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าว
ที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนี้มีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดํา
จาจังมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทั่วไปใน
เมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วย
เกลือ เป็นต้น แต่หากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต
เย็น
พักที่

อิสระอาหารเย็น (ให้ทุกท่านได้อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้ง)
GRAND PALACE HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (9) เมนู ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี คล้ายการต้มรวมมิตรสุกี้หม้อไฟ ประกอบไปด้วย
เนื้อหมูสไลด์ ผัก เห็ด และวุ้นเส้นเกาหลี
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จากนั้นนําท่านเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย
ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอก
หน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นม
กล้วย เป็นต้น

11.20 น.
15.10 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ701 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ

*** สําคัญมากโปรดอ่าน ***
ในกรณีที่ต้องออกตั๋วภายใน เครื่องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนทําการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิน้
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
***หมายเหตุ***
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม
**กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คนื ค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่ งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท**
**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง**

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X)
เกาหลี พาจู โซล เลสโก ยะฮู้วสุดชิลล์

03 – 07 กรกฎาคม 2562

ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
9,999

ราคา
จอยแลนด์
(ไม่รวมตั๋ว)
7,900

ราคา
เด็กอายุไม่เกิน
2 ขวบ
5,900

05 – 09 กรกฎาคม 2562

9,999

7,900

5,900

5,000

10 – 14 กรกฎาคม 2562
12 – 16 กรกฎาคม 2562
(วันอาสาฬหบูชา)

9,999

7,900

5,900

5,000

13,999

7,900

5,900

5,000

กําหนดการเดินทาง
กรกฎาคม – กันยายน 2562
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พักเดี่ยว
5,000

13 – 17 กรกฎาคม 2562
(วันอาสาฬหบูชา)
14 – 18 กรกฎาคม 2562

13,999

7,900

5,900

5,000

9,999

7,900

5,900

5,000

9,999

7,900

5,900

5,000

13,999

7,900

5,900

5,000

13,999

7,900

5,900

5,000

9,999

7,900

5,900

5,000

02 – 06 สิงหาคม 2562
08 – 12 สิงหาคม 2562
(วันแม่)
09 – 13 สิงหาคม 2562
(วันแม่)
10 – 14 สิงหาคม 2562
(วันแม่)
14 – 18 สิงหาคม 2562

11,999

7,900

5,900

5,000

13,999

7,900

5,900

5,000

13,999

7,900

5,900

5,000

13,999

7,900

5,900

5,000

11,999

7,900

5,900

5,000

21 – 25 สิงหาคม 2562

11,999

7,900

5,900

5,000

23 – 27 สิงหาคม 2562

11,999

7,900

5,900

5,000

28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562

11,999

7,900

5,900

5,000

30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2562

11,999

7,900

5,900

5,000

04 – 08 กันยายน 2562

12,999

7,900

5,900

5,000

06 – 11 กันยายน 2562

12,999

7,900

5,900

5,000

11 – 15 กันยายน 2562

12,999

7,900

5,900

5,000

13 – 17 กันยายน 2562

12,999

7,900

5,900

5,000

18 – 22 กันยายน 2562

12,999

7,900

5,900

5,000

20 – 24 กันยายน 2562

12,999

7,900

5,900

5,000

25 – 29 กันยายน 2562

12,999

7,900

5,900

5,000

27 กันยายน – 01 สิงหาคม 2562

12,999

7,900

5,900

5,000

19 – 23 กรกฎาคม 2562
25 – 29 กรกฎาคม 2562
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)
26 – 30 กรกฎาคม 2562
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)
27 – 31 กรกฎาคม 2562

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 1,750 บาท/ทริป/ท่าน**
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ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนัน้ ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะ
ทางบริษัทได้ทําการจ่ายค่าตั๋วกับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วน ก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่าน
เอง
ข้อความสําคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด
ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทําให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย
จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่
ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบิน ถัดไปที่
มีที่นั่งว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้พิจารณา
ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้า เมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น
ขึ้นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริษัททัวร์ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนี้ได้ **
*** ทั วร์ ครั้ งนี้ มีวัต ถุป ระสงค์เ พื่ อการท่องเที่ ยวเป็ นหมู่ค ณะเท่านั้น ถ้ าลู กค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ป ทัวร์ ทางบริ ษัท จะคิ ด ค่ า
ดําเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน ***

**หมายเหตุ**
1. รับเฉพาะผู้มีวัตถุป ระสงค์เ พื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับ ผู้จัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัดได้ชําระ
ให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการ
ตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้ แก่ท่าน ***และทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้า หากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก
100 USD** กรณีตั ดกรุ๊ป เหมาที่ เ ป็น เด็ ก นั ก เรีย น นัก ศึก ษา ครู ธุ ร กิ จ ขายตรงเครื่ องสํา อางค์ หมอ พยาบาล
ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน **จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง**
2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ข้อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็นต้องรับฝากของจากผูอ้ ื่นเพื่อที่จะนําไปยังประเทศนั้นๆ
หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษ
ถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับ ปรับ เปลี่ยนขึ้นอยู่กับ ความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็นหลัก
4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพจะนํา
ภาพถ่ายมาจําหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่
มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
5. ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อป
ปิ้ง เช่น น้ํามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดําเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง
300 USD ต่อท่าน
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ า
ประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้
- พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้
- สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พํานักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น )
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พํานักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอืน่ ๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้
- กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้
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อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต ,
ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ ก่อนการใช้
บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า
1) พาสปอร์ต
2) ใบประจําตัวคนต่างด้าว
3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู่
4) สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
(สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทําเรื่องแจ้งเข้า -ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อสํารองที่นั่ง ภายใน 3 วันหลังจาก
การจอง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชําระครบเต็มจํานวนเลย
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือ่ นการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบ่ ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบ่ ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดย
แนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชี
ธนาคารที่ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
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- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
1. การเดินทางที่ต้องการันตีมดั จําหรือซือ้ ขาดแบบมีเงือ่ นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด
2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เ ป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บ ริการตามที่ร ะบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้ง หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิ์ใ นการยกเลิ ก การเดิน ทางในกรณีที่ มีนั กท่ องเที่ ย วร่ วมเดิ นทางน้ อยกว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้ง ให้ กั บ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อน
การเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบ
ั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อม
การชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เ พิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เ กิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุ บัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี
เชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเ อกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ , เนื้อสัตว์
, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
HERMES HOLIDAY CO.,LTD. TEL 02-1026569 / 063-2692961 LINE ID @tourhermes

