APEC HOUSE–โอรุกโด สกายวอร์ค-ว ัดแฮดงยงกุกซา-ปูซานทาวเวอร์
้ เมืองซงอ ับ
ถนนสายบ ันเทิง BIFF STREET-ซองซาน อิลชุบง-ชอพจิโกจิ-หมูบ
่ า้ นพืน
้ ปสน
ิ ค้าปลอดภาษีทด
้ รี
ยงดูอ ัมร็อค- พระราชว ังเคียงบ๊อกคุง –ศูนย์โสม – ชอ
ี่ วิ ตีฟ
ตลาดเมียงดง-Cosmetic shop-ศูนย์สมุนไพร-นํา้ ม ันสนเข็มแดง-ซุปเปอร์มาเก็ต
** พิเศษ

ชมการแสดงม้าอ ันน่าตืน
่ เต้น ณPONY VALLEY

สุดคุม
้ เทีย
่ ว 3 เมือง ปูซาน-เชจู-โซล
นําท่านบินล ัดฟ้าโดยสายการบินระด ับ5 ดาว โคเรียนแอร์
ทีพ
่ ักระด ับมาตรฐาน พ ักเชจู 2คืน / โซล 1 คืน
้ 
อาหารทานครบทุกมือ
ราคานีร้ วมตว๋ ั เครือ
่ งบินและภาษีสนามบินเรียบร้อยแล้ว

วันแรก
APEC HOUSE –โอรุ กโด สกายวอร์ ค - วัดแฮดงยงกุกซา - ปูซานทาวเวอร์ - ถนนสายบันเทิง BIFF STREET
.........น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น4สายการบิน Korean Airทางเข้าที่........แถว .........
เจ้าหน้าที่จากบริ ษทั คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
01.45 น. ออกเดินทางสู่ ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Korean Airเที่ยวบินที่KE662
09.00น. ถึง สนามบินคิมแฮเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
หลังจากพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ไกด์ทอ้ งถิ่นคอยต้อนรับทุกท่าน ....

เทีย่ ง

นําท่านเดินทางสู่ จากนั้นพาท่านเยีย่ มชมนูรีมารูหรือ APEC HOUSEตั้งอยูท่ ี่ทะเลแฮอุนแดเป็ นอาคาร APEC
ที่ใช้ในการประชุม สุ ดยอดผูน้ าํ เอเปกครั้งที่ 13 ในปี 2005
เป็ นอาคารที่ถูกออกแบบมาเป็ นพิเศษอาคารทั้งหมดใช้กระจกกันกระสุ นหากมองจากอาคารออกมาแล้วจะสามารถเห็นวิวของส
ะพานควางอันได้
รับประทานอาหารกลางวันเมนู บุลโกกี
จากนั้นนําท่านเดินทางไปชมวิว ที่ โอรุ กโด สกายวอร์ ค (Oryukdo Sky Walk)จุดชมวิวเหนือนํ้าทะเลที่สวยงามแห่งหนึ่งในปู
ซาน ตัวสะพานทําจากกระจกนิรภัยที่มีความปลอดภัย จึงทําให้สามารถมองเห็นท้องทะเลข้างใต้เท้าได้ และนําท่านเดินทาง
สู่ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ตัวตึกตั้งโดดเด่นด้วยความสูง 120 เมตร ที่ช้ นั บนสุ ดเป็ นจุดชมวิว ที่
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของปูซานได้อย่างชัดเจนนําท่านขึ้นไปชมทิวทัศน์ของเมืองปูซาน และสามารถคล้องกุญแจคู่รับได้
เช่นเดียวกับที่โซล และนําท่านสู่ ถนนสายบันเทิง PIFF Street (Pusan International Film Festival)เป็ นศูนย์กลาง ในการจัดงาน
ภาพยนตร์ นานาชาติ ที่รู้จกั กันในนาม เทศกาลหนังปูซาน เริ่ มเปิ ดในปี 1996 ปัจจุบนั จะมีเทศกาลหนังในช่วง เดือนกันยายน
หรื อเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ในบริ เวณนี้ยงั มี โรงละครนัมโพดง และเวทีกลางแจ้งบริ เวณ อ่าว Suyeongmanในเดือน
สิ งหาคมของทุกปี ทุกคนจะได้ชมการแสดง, การเต้นระบํา และดนตรี มากมาย ในบริ เวณหาด Gwangalli

คํา่

รับประทานอาหารคํา่ เมนูแฮมุนทัง (หม้ อไฟทะเล)
เดินทางเข้าสู่ เกาะเชจู โดยสายการบิน Korean Air เที่ยวบิน KE1017
จากนั้นนําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั JEJU FOURSEASONHOTEL OR HONEY CROWN หรือเทียบเท่ า

วันที่ 2ยอดเขาซองซาน อิลชุ บง - ชอพจิโกจิ - การแสดงม้ า PONY VALLEY - หมู่บ้านพืน้ เมืองซงอับ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หรือ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่ านสู่ ซองซานอิลชุ ลบง(SeongsanIlchulbong) หรื อยอดเขาแห่งตะวันรุ่ ง เป็ นหนึ่งในภูเขาไฟทั้งหมด 360 แห่ง
ซึ่ งกระจัดกระจายอยูบ่ นเกาะ
ทางเดินแคบๆจากเบื้องล่างมุ่งไปสู่ขอบปล่องภูเขาไฟทางด้านตะวันตกและเลยไปจนถึงยอดถ้าคุณปี นขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุ ดก็ไ
ด้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์ ขนาดที่วา่ สวยงามเกินกว่าโลกแห่งความเป็ นจริ ง
และเป็ นสถานที่ถ่ายทําละครเกาหลีหลายเรื่ อง จากนั้นนําท่านเข้าสู่ ชอพจิโกจิ
(Seopjikoji)เป็ นชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกของเกาะเชจู ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ จะเหลืออร่ ามเต็มไปด้วยดอกยูเช่ที่เพิ่งผลิดอก
ทําให้บรรยากาศสวยงามซึ่ งสร้างความนิยมเป็ นอย่างมากในหมู่นกั ท่องเที่ยวและถูกใช้เป็ นสถานที่ถ่ายละครหลายเรื่ อง
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูหมูย่างเกาหลี
จากนั้นนําท่านชมการแสดง PONY VALLEYหรื อการแสดงขี่มา้ ที่แสดงโดยนักขี่มา้ มืออาชีพและม้าที่ถูกฝึ กมาเป็ นเวลานาน
จึงทําให้เป็ นการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจและมอบความสนุกให้ท่านอย่างเต็มที่
จากนั้นพาท่านเยีย่ มชมหมู่บ้านวัฒนธรรมซงอับ(Seongeup Folk Village)ซึ่ งอยูต่ ีนเขาฮัลลาที่รัฐบาลยังคงอนุรักษ์ไว้
สัมผัสบรรยากาศชีวิตแบบดั้งเดิม บ้านพื้นเมือง โรงเรี ยน ตึกทําการรัฐบาล ร้านค้า ตลอดจนสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยง
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ เมนูบิบิมบับ (ข้ าวยําเกาหลี)
จากนั้นนําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั JEJU FOURSEASONHOTEL OR HONEY CROWN หรือเทียบเท่ า

วันที่ 3ยงดูอมั ร็อค - พระราชวังเคียงบ๊ อกคุง - ศูนย์ โสม - ช้ อปสิ นค้ าปลอดภาษีทดี่ วิ ตีฟ้ รี - ตลาดเมียงดง
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หรือ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ ยงดูอมั ร็อค (Yongduam Rock)โขดหิ นหัวมังกรเป็ นจุดชมวิวบริ เวณชายฝั่งซึ่ งเป็ นที่ถกู นํ้าทะเลเซาะจนมี
รู ปทรงคล้าย

กับมังกรกําลังอ้าปาก ชื่อว่าโขดหิ นยงดูอมั นักท่องเที่ยวที่มาที่เกาะ เชจู ต้องมาถ่ายรู ปเพื่อนเป็ นที่ระลึก

กับโขด หิ นนี้ซ่ ึ งเป็ นสัญญา ลักษณ์ของเกาะแห่งนี้ ซึ่ งจุดนี้เป็ นที่ถ่ายทําละครเกาหลีชื่อดังมากมาย บริ เวณรอบ ๆจะเป็ นทุ่ง
หญ้าสวยงามมากๆ และพาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุ งโซล โดยสายการบิน Korean Air เที่ยวบิน KE1216
เทีย่ ง

รับประทานอาหารเมนูไก่ ตุ๋นโสม
นําท่านสัมผัส พระราชวังเคียงบ๊ อกคุง(Gyeongbok Palace)พระราชวังเก่าแก่ของเกาหลี ซึ่ งมีความงดงามแสดงถึงเอกลักษณ์
ของชาวเกาหลีและเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมากจากนั้นนําท่าน เข้าชมศูนย์ โสม(Ginseng Center) ซึ่ งรัฐบาลรับรอง
คุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่ งถือว่า เป็ นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวติ ของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้ อโสมที่มี
คุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบํารุ งร่ างกายหรื อฝากญาติผใู ้ หญ่ที่ท่านรักและนับถือ ..แล้วนําท่านพบกับ
ผลิตภัณท์ใหม่ล่าสุ ด และดิวตีฟ้ รี(Duty Free Shop)ที่นี่มีสินค้าชั้นนําให้ท่านเลือกซื้ อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ นํ้าหอม เสื้ อผ้า
เครื่ องสําอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ ฯลฯ จากนั้นนําท่านไปยัง ตลาดเมียงดง (Myeongdong)แหล่งช้อปปิ้ งขึ้นชื่อและ
สถานที่รวมแฟชัน่ ชั้นนําของกรุ งโซลหรื อที่คนไทยรู้จกั กันในชื่อสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกับสิ นค้าวัยรุ่ นมากมาย
หลากหลายยีห่ อ้ ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องสําอางยีห่ อ้ ดังๆอย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA
ฯลฯเสื้ อผ้าแฟชัน่ มีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ ๆ, นอกจากนี้ยงั มีร้านอาหารและร้านคาเฟ่ น่ารักๆซึ่ งที่นี่จะมี
วัยรุ่ นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน

คํา่

รับประทานอาหารคํา่ เมนูจิมทัก (ไก่พะโล้เกาหลี)
จากนั้นนําท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรม Co-op OR Bennikea Hotelหรือเทียบเท่ า

วันที่ 4

Cosmetic shop - ศูนย์สมุนไพร - นํา้ มันสนเข็มแดง – ซุปเปอร์ มาเก็ต– กรุ งเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หรือ ภัตตาคาร
ให้อิสระแก่ท่านได้เลือกซื้ อเครื่ องสําอางค์แบรนด์ดงั ของเกาหลี ณคอสเมติค(Cosmetic Shop)มีให้เลือกมากมายหลายยีห่ อ้ อาทิ
เช่น ครี มนํ้าแตกที่โด่งดัง ครี มหอยทาก แป้ งโรตี โลจูคิส ฯลฯนําท่านสู่ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง(Herb Shop) ต้นไม้ชนิดนี้
เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามา
รับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถกู ทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจาก
อาหารและยานํา้ มันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบนั นิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่ างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทัว่ ทั้ง
ร่ างกาย ป้ องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด , โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ้ เป็ นต้น

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูโอซัม (หมูกบั ปลาหมึกผัดซอส)
ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้า ที่ ร้ านค้ าสนามบิน(Super market) ซึ่ งท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้า พื้นเมืองเป็ นการส่ งท้ายก่อนอําลา
เกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต นํ้าจิ้มหมูยา่ งเกาหลี ไก๋ ต๋ ุนโสมสําเร็ จรู ป ผลไม้ ในราคาพิเศษ

19.15 น.
23.25น.

เหิ นฟ้ ากลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Korean Air เทีย่ วบินที่ KE659
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

FLIGHT DETAILS
KE662

BKK-PUS

01.45 – 09.00

KE1017

PUS-CJU

19.30 – 20.25

KE1216

CJU-ICN

11.30 – 12.35

KE659

ICN-BKK

19.15 – 23.25

อัตราค่ าบริการ
เดือน

วันเดินทาง

สายการบิน

กันยายน

9-13/16-20/23-27 ก.ย

KE

อัตราค่ าบริการ

31,900

**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดินทางต้ องไม่ น้อยกว่ า 20 ท่ าน
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชั้นประหยัดตามเส้นทางที่ระบุในรายการ (ตัว๋ กรุ๊ ป)
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการระบุ
 ค่ารถรับส่ ง ตามรายการระบุ
 นํา้ ดืม่ ท่ านละ 1 ขวด วัน / คน /
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึน้ อยู่กบั การผันแปรของภาษีนํา้ มัน ณ วันนั้นๆ)
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าทําหนังสื อเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสําหรับบุคคลต่างด้าว หรื อยืน่ วีซ่าเร่ งด่วน ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บเพิ่มเป็ นกรณี ตามจริ ง

พักเดีย่ ว

8,900








ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรี ดค่าอาหาร-เครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ
ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกําหนดให้ไม่เกินท่านละ 20 กก.)
ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น คนขับรถท่ านละ 25,000 วอนทิป/คน/ (750บาท)
ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรื อ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และค่ าภาษีการบริการหักณ ทีจ่ ่ าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี)

หมายเหตุ
 รายการ และราคาสําหรับผูร้ ่ วมเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 30 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ
้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองที่นงั่ กับ
สายการบิน และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบน
ั
หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 บริ ษท
ั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณี เกิดความเสี ยหายหรื อสูญหายสําหรับกระเป๋ าเดินทาง
หรื อของมีค่าส่ วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมด หรือบางส่ วน ในกรณีทผ
ี่ ้เู ดินทางมิได้ รับอนุญาตให้ เดินทางเข้ า
หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ ถูกต้ อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนื่ ๆ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจ
ี่ ะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วน ด้ วยเหตุอนั เนื่องมาจากความผิดพลาด
ความล่ าช้ า การเปลีย่ นแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ ง หรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง เหตุการณ์ ทางการเมือง การจลาจล
ภัยธรรมชาติอันนอกเหนือจากความควบคุม
 บริษัทฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คนื เงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วน
ในกรณีทผี่ ้เู ดินทางไม่ ใช้ บริการบางส่ วนหรือทั้งหมด
โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่ เดินทางไปพร้ อมคณะ และ/หรือไม่ ปรากฏตัวในวันเดินทาง
 บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ีได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เวลา การจราจร
สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย
การสูญหาย หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 มัคคุเทศก์
พนักงาน
และตัวแทนของบริ ษทั ฯ
ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ
ทั้งสิ้ นแทน
บริ ษทั ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
 เด็ก หมายถึง ผูท
้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี
 หนังสื อเดินทางจะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า เดือน นับจากวันเดินทาง 6
 *.*.*. นํา้ หนักกระเป๋ าคนละ ใบ เท่ านั้น 1 กิโล คนละ 20*.*.*.
เงือ่ นไขการให้ บริการ
1. การจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 14 วัน
2. ในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
การยกเลิก






ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด
หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม

