
 

เท่ียวครบ...จบทุกฟังกช์ัน่ 
1. อุทยานแห่งชาตซิอรัคซาน + เกาะนามิ + ป่ันเรียลไบท์    

2. Teddy Bear น้องหมีสุดน่ารัก 

3. แลนด์มาร์กแห่งใหม่ Dongdaemun Design Plaza + Seoullo7017  

4. สวนสนุก EVERLAND + สอนท าคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก 

5. ถ่ายรูป 3 มิต ิTRICK EYE MUSEUM + พพิธิภัณฑ์ ICE MUSEUM 

6. เดนิช้อปป้ิงสุดมันส์ ตลาดดัง ฮงแด เมียงดง + เคร่ืองส าอาง COSMETIC CENTER 

7. สัมผัสความงดงามของดอกซากุระนับพันต้นท่ี Yeouido Park 
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22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4  เคานเ์ตอร ์D ประตทูางเขา้

เบอร ์2-3 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก

ดา้นสมัภาระเชค็อนิ 

 

01.00 น. บนิลัดฟ้าสูก่รงุโซลโดยสายการบนิจนิแอร ์ เทีย่วบนิที ่ LJ002(บรกิารชดุขนมปังและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

08.00 น. ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับ

นาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ 

หลังจากนัน้ นําท่านเดนิทางสู่ ทา่เรอืเฟอรร์ีข่า้มฟาก เพือ่

ขา้มไปยัง เกาะนาม  ิสถานที่แสนโรแมนติคอีกแห่งหนึ่ง

สําหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพือ่นๆหนึง่ในสถานทีถ่่าย

ทําละครเกาหล ีWINTER LOVE SONG หรอืเพลงรักใน

สายลมหนาว เกาะนามมิรีูปร่างเหมือนใบไมท้ี่ลอยอยู่ทาง

ตอนเหนอืของแมน้ํ่าฮนั ณ ทีแ่หง่นี ้ทา่นสามารถเชา่จักรยาน

หรอืมอเตอรไ์บทเ์ทีย่วรอบเกาะ เดนิเล่นชมสวนเกาหล ีหรอื

คาราวะสสุานนายพลนาม ิและสามารถเดนิผ่านกลางแมกไม ้

แห่งสวนสนทีส่งูเสยีดฟ้าเพือ่สขุภาพ ผ่านดงตน้สน ดอกสน 

ตน้เกาลัด เลอืกน่ังทีม่า้น่ังขา้งชายฝ่ัง เพือ่ชมบรรยากาศโรแมนตกิใตเ้งาไม ้ 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู บุลโกก ิ(1)  เป็นเนือ้สตัวซ์อสบารบ์คีวิเกาหล ีปรุงสุก

ใชเ้ทคนคิการยา่งแบบด ัง้เดมิ น ามาขลุกขลกิกบัซุปบุลโกกกิะทะรอ้น พรอ้มผกัและเครือ่งเคยีง

ตา่งๆ เวลากนิใหก้นิกบัผกั กระเทยีม และพรกิ หอ่เป็นค าแลว้จ ิม้น า้จ ิม้ 

วนัที ่1     กรงุเทพฯ – อนิชอน                                                                                                    (-/-/-)                                                                                                   

วนัที ่2     อนิชอน – เกาะนาม ิ– ป่ันเรยีลไบท ์–  อทุยานแหง่ชาตซิอรัคซาน                                         (-/L/D)                                                                                                                           
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บา่ย  หลังจากนัน้นําทุกท่านเดนิทางไปยังเมอืงคังชอน ใหทุ้กท่านสนุกสนานกับกจิกรรม ปั่นเรยีวไบท ์(Rail 

Bike) (ไมร่วมบตัรคา่เขา้) บนรางรถไฟกบัประสบการณ์ ทีอ่ยากจะหาได ้ป่ันจักรยานเรยีวไบท ์บนรถราง ที่

มคีวามงดงามและเสน่หธ์รรมชาตทิีห่าไดย้าก ไมว่า่ จะเป็นการผา่น ลํา

ธาร ทุ่งนา แปลงผัก ทวิสน ตน้ไมด้อกไม ้ตลอดเสน้ทาง ท่ามกลาง

ความโรแมนตคิ สดุ สุด   พาท่านเดนิทางเพลดิเพลนิกับดนิแดนทีป่ก

คลุมดว้ยป่าทบึซึง่มคีวามงดงาม

ของทิวทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นความ

งามอยา่งมหัศจรรยข์องภเูขาทีป่ก

คลุมดว้ยป่าไมสุ้ดลูกหูลูกตา หุบ

เขาและเมืองเล็กๆ  หลังจากนั้น

นําท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตซิอรคัซาน หรอื สวสิเซอรแ์ลนด์

ของเกาหล ีเป็นอุทยานแห่งชาตขินาดใหญ่มเีนื้อที่ ถงึ 354 ตาราง

กโิลเมตร จัดไดว้า่เป็นแนวเขาทีส่วยงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในเกาหลซี ึง่

ประกอบดว้ย โอซอรัก เนซอรัก และนัมซอรักเทอืกเขาแนวนอกแนวใน และแนวใต ้มหีุบเขาทีม่ดีอกไมบ้าน

สะพร่ังทัง้ฤดใูบไมผ้ล ิและฤดใูบไมเ้ปลีย่นสหีบุเขาแหง่นีจ้ะเปลีย่นเป็นสแีดงสทีองทั่วทัง้หุบเขา ใหทุ้กท่าน

ชมความงามของเขาโซรัค ความงามของวนอทุยานแหง่ชาตทิีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่เป็นภเูขาสีฤ่ด ูเขาโซรัคหรอืภเูขา

หมิะตัง้อยูใ่จกลางภูเขาแทแบคซึง่ทอดยาวไปถงึเขาคมึคังของประเทศเกาหลเีหนือมเีทอืกเขา ป่าไม ้หุบ

เขา สายน้ํา ทะเลสาบ หนิรปูรา่งตา่ง ๆ  ทีส่วยงามซึง่เกดิขึน้เองตามธรรมชาตทิีห่าดูธรรมชาตทิีห่าดูไดย้าก

ยิง่    

ค า่  บรกิารอาหารค า่(2) ณ ภตัตาคาร  เมนูชาบู ชาบู สุก ีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหล ี

อาหารพืน้เมอืงของคาบสมุทรเกาหลตี ัง้แตส่มยัมองโกเลยีบุกคาบสมุทร

เกาหล ีลกัษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟ  

 พกัที ่ Sorak : I Park Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3ดาว 

(www.i-parkcondo.co.kr) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้(3)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่เมอืงยงอนิ นําท่านสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซ ึง่ถูกขนานนามว่า ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวน

สนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบรษัิทซัมซุงเป็น

เจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิท ์และ

ทอ่งไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก 

ทีน่ีท่า่นจะพบวา่เจา้ป่าสงิโต และเสอืดนิแดนแห่งเทพนยิาย และ

สนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปสวร ์รถไฟเหาะ หนอน

สะบดั ชมสวนดอกไมซ้ ึง่กําลังบานสะพร่ังอวดสสีันเต็มสวน (ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิ

ลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถิุนายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืน

สงิหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ เดือนตุลาคม - 

เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ)  ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ไม่จํากัด

จํานวนรอบ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูหมยูา่งเกาหล ี(4)  ตน้ตํารับอาหารเลือ่งชือ่ของประเทศเกาหลี

ใต ้เป็นหมยูา่งทีผ่า่นการหมกัจนไดท้ี ่นํามายา่งบนเตาถา่นรอ้นๆ สกุกําลังด ีแลว้ตัดช ิน้พอคํา รับประทานกับ

ซอส, กระเทยีม, กมิจ ิและใชใ้บผักกาดหอมสดห่อเป็นคําๆ คลา้ยเมีย่งคํา แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลเีม็ดโตสี

เขยีวสด พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 

วนัที ่3      EVER LAND – พระราชวงัเคยีงบ็อคคงุ –ดวิตีฟ้ร ี– คอสเมตคิ – พพิธิภัณฑภ์าพ 3 มติ ิ+ไอซม์วิเซีย่ม   

              ตลาดฮงอกิ                                                                                                               (B/L/D)                                                                                                                          

http://www.i-parkcondo.co.kr/
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บา่ย จากนัน้ ผ่านชม บลูเฮา้ส ์ทําเนียบประธานาธบิดขีองเกาหลใีต ้(ระหว่างรถแล่นผ่านไมอ่นุญาตใหถ้่ายภาพ

หรอืวดีโีอใดๆ ทัง้ส ิน้) นําท่านผ่านชม อนุสาวรยีร์ูปนกฟีนกิซ ์สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ ชมทัศนียภาพอัน

สวยงามของภเูขารูปหัวมังกรและวงเวยีนน้ําพุนับเป็นจุดทีม่ี ฮวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุ

ของกรุงโซล นําท่านชม พระราชวังเคียงบ็อคคุง ซึง่เป็นพระราชวังไม ้

โบราณเกา่แกท่ีส่ดุ สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 ในอดตีกว่า 600 ปีก่อน ภายใน

พระราชวังแหง่นีม้หีมูพ่ระทีน่ั่งมากกวา่ 200 หลัง แต่ไดถู้กทําลายไปมากใน

สมัยทีญ่ีปุ่่ นเขา้มาบุกยดึครอง ทัง้ยังเคยเป็นศูนยบ์ัญชาการทางการทหาร

และเป็นทีป่ระทับของ กษัตรยิปั์จจุบันไดม้กีารกอ่สรา้งหมูพ่ระทีน่ั่งทีเ่คยถูก

ทําลายขึน้มาใหม่ในตําแหน่งเดมิ ถ่ายภาพคู่กับพลับพรากลางน้ํา  “เคยีง

เฮวรู”ทีซ่ ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสันนบิาตต่าง ๆ สําหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง หลังจาก

นั้น นําท่านชอ้ปป้ิงปลอดภาษีที่ ดวิตรีฟ้ร ีชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม  มากมาย อาท ินาฬกิา,แว่นตา,

เครือ่งสําอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่***

หากมเีวลาพาทา่นเดนิชม คลองชองเกชอน ซึง่เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายุกวา่ 600 ปี ทีท่อดผ่านใจกลางเมอืง

หลวง แตใ่นปัจจุบันไดม้กีารพัฒนา และบรูณะคลองแห่งนี้ข ึน้มาใหม่ ทําใหก้รุงโซลมคีลองทีย่าวกวา่ 6 กโิลเมตร ทีม่ี

แต่น้ําใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กําลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบัน

โครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานทีจั่ดกจิกรรมต่างๆ อาท ิงานแสดงศลิปะ

ตา่งๆ งานดนตร ีนิทรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยังมสีวนสาธารณะทัง้สองฝ่ังคลอง ที่

ในยามคํ่าคนืจะเต็มไปดว้ยแสงสสีวยงามน่าชม*** จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงรา้น

เครือ่งสําอางยอดนยิม ของนักชอ้ปชาวไทยที ่COSMETIC OUTL ET ให ้

ท่านไดเ้ลอืกซือ้กลับไปฝากเป็นของทีร่ะลกึ อาทเิชน่  ROJUKISS, ครมีน้ํา

แตก ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทยเกอืบเท่าตัว และบางผลติภัณฑย์ังไมม่ขีาย

ในไทย  จากนัน้นําท่านสู ่TRICK  EYE  MUSEUM พพิธิภัณฑศ์ลิปะสาม

มติ ิตน้ฉบบัของเกาหล ีสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมทีท่ัง้คนเกาหลแีละนักท่องเทีย่วต่างชาตเิดนิทางมาเก็บ

รปูภาพพรอ้มโพสทา่เก๋ๆ  กบัฉากสามมติ ิทําใหก้ารเดนิชมนทิรรศการศลิปะไมใ่ชส่ ิง่ทีน่่าเบือ่และเขา้ใจยาก

อกีตอ่ไป นําทา่นชม  ICE  MUSEUM เมอืงน้ําแข็งทีม่ผีลงานศลิปะแกะสลักน้ําแข็งกว่า 50 ช ิน้ รวมอยูใ่น

ทีเ่ดยีว พรอ้มจัดแสดงในแบบทีไ่มธ่รรมดา แต่จําลองเป็นเมอืงทีทุ่กอยา่งกลายเป็นน้ําแข็ง และเอาใจเด็กๆ 

ดว้ยสไลเดอร์น้ําแข็ง และกจิกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ใหคุ้ณไดเ้ดนิเที่ยวอย่างไม่รูส้กึเบื่อ อาทิ สัมผัส

ประสบการณ์น่ังรถลากกวางรูดอรฟ์ ทักทายลุงซานตา้ โพสท่าคู่กับนกเพนกวนิขัว้โลก สํารวจบา้นน้ําแข็ง

เอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน้ําแข็ง ชมววิจากบนกําแพงเมอืง และลองเขา้พักโรงแรมทีท่กุอยา่งทําจากน้ําแข็ง 

จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิงกนัที ่ตลาดฮงอกิ ซึง่เป็นยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของเหลา่วัยรุน่เกาหล ีซึง่ฝ่ังตรง

ขา้มของยา่นนีเ้ป็นมหาวทิยาลัยฮงอกิ  

คํ่า    บรกิารอาหารคํ่าณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมพลูโกกิ(5)  อาหารยอดนยิมอกีหนึง่ชนดิของครัวเกาหลทํีาจาก

ปลาหมกึนํามาผัดกับผักต่างๆ และวุน้เสน้ของเกาหล ีพอใหม้น้ํีาขลุกขลกิเล็กนอ้ย ปรุงรสใหอ้อกรสหวาน

เล็กนอ้ย รับประทานคูก่บัขา้วสวย และกมิจชินดิตา่งๆ 

 พักที ่ Seoul : CO-OP CITY HOTEL STAYCO /HAEDAMCHE STAY HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 3 ดาว 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้(6)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    หลังจากนัน้นํา

ท่านรูจ้ักและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวล

สมนุไพรโสมถกู นํามาใชเ้พือ่สขุภาพเป็นเวลานานากวา่ 2,000 ปี  ใน

ตํารายาแผนโบราณจีน ระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสรมิความ

แข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหารและปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบและเพิม่

พละกําลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ 

ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสรมิ  ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและ

ป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก 

โดยองคก์ารยเูนสโก  ทกุวันนีผ้ลติภณัฑโ์สมเป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ดสํ้าหรับผู ้

ทีคํ่านึงถงึสุขภาพในปัจจุบัน  จากนั้นนําท่านสู่โรงงานสาหร่าย ทุก

ทา่นจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกับการ ท าคมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) อาหาร

งา่ยๆๆ   ทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน คมิ แปลวา่ สาหรา่ย บบั แปลว่า 

ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็นชิน้ๆพอดีคํา พรอ้มทัง้สวม 

ชุดฮนับก เป็นชดุประจําชาตขิองเกาหลพีรอ้มถ่ายภาพเป็นที่

ระลกึ  หลังจากนัน้นําท่านยอ้นรอยละครดัง ชมววิกรุงโซล ณ 

โซลทาวเวอร ์“Witch You Hee” “Kim Sang Soon” “Boys 

Over Flowers หรอื F4 เกาหล”ี ณ เขานัมซาน-ภเูขาเพยีงลูก

เดยีวใจกลางเมอืงหลวง กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมอืงทีส่งู

ทีสุ่ดในโลก สูงถงึ 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ณ เขานัม

ซานใจกลางเมอืงหลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมอืง

แบบรอบทศิ 360องศาและทา่นสามารถคลอ้งกญุแจคู่รัก ตาม

ความเชือ่ได ้(อสิระตามอธัยาศัย ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทช์มววิ)  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  บบิมิบับ(7)   บบิมิบับเป็นอกีหนึง่เมนูยอดนยิมทีค่นเกาหลี

นยิมทานกันมากทีส่ดุ เนือ่งจากทํางา่ยๆ ในเวลาอันรวดเร็ว มลีักษณะเหมอืนขา้วยําทีผ่สมผักตา่งๆ 

ดังนัน้คนไทยจงึเรยีกอาหารเมนูนี้วา่ขา้วยําเกาหล ีวธิทํีาคอืนําขา้วสวยมาใสใ่นหมอ้ดนิทีร่อ้นจัด 

พรอ้มสว่นผสมต่างๆ ไม่วา่จะเป็นเนื้อสัตว ์ผักสดชนดิต่างๆ ถ่ัวงอก

ลวก และโคชจัูงหรือซอสเกาหล ีรวมทัง้ไขไ่ก่คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กัน 

รับประทานรอ้นๆ  

บา่ย จากนัน้นําทา่นเขา้ชม พพิธิภัณฑเ์ท็ดดีแ้บร ์ ทกุทา่นจะไดท้ราบถงึตน้

กําเนดิ ทีค่นเกาหลเีชือ่วา่ตนมตีน้กําเนดิมาจากหม ีดว้ยความเชือ่นีเ้อง จงึ

ทําใหม้พีพิธิภณัฑแ์หง่นีเ้กดิขึน้ เพือ่ใหค้นไดท้ราบถงึประวัตคิวามเป็นมา

ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั ของชาวเกาหล ี  และใหท้กุทา่นเพลดิเพลนิกบั

การถา่ยรปู เนือ่งจากทีน่ีเ่ราสามารถ จับ หรอื นํา ตุ๊กตามาเป็นพร็อบถา่ยรปู

ไดอ้กีดว้ย 

หลังจากนัน้นําทา่นสู ่ Seoullo 7017 หรอื โซลโล 7017 

สะพานลอยฟ้า แลนดม์ารก์แหง่ใหม ่ณ      กรงุโซล ถอื

เป็นอกีหนึง่สถานทีเ่ทีย่วใหมข่องเกาหลใีต ้ ทีเ่กดิจากการ

ปรับปรงุทัศนยีภาพ และปรับสะพานทีท่รดุโทรม ใหเ้ป็น

ถนนลอยฟ้า ปัจบุันไดก้ลายมาเป็น สถานทีพั่กผอ่นสําหรับ

ประชาชน และนักทอ่งเทีย่ว 

      หลังจากนัน้นําทา่นสู ่Dongdaemun Design Plaza แลนดม์ารก์

แหง่ใหมใ่นกรงุโซล ประเทศเกาหลใีต ้ ออกแบบโดย Zaha 

Hadid สถาปนกิลกูครึง่อรัิก-องักฤษ ภายในแบง่ออกเป็น 3 โซน

ใหญ ่ ๆ ไดแ้ก ่ Design Lab ซึง่เป็นพืน้ทีสํ่าหรับผูรั้กการออกแบบเพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละการทําธรุกจิ

แฟชัน่ โซนทีส่อง คอื Museum พพิธิภณัฑก์ารออกแบบสําหรับดไีซเนอรท์ีร่ว่มกนัแชรไ์อเดยีดา้นการ

วนัที4่     ศนูยส์มนุไพรโสม–โรงงานสาหรา่ย–โรงเรยีนทําคมิบับ+ใสช่ดุฮันบก–โซล ทาวเวอร–์พพิธิภัณฑเ์ท็ดดีแ้บร ์ 

             Seoullo 7017 –  Dongdaemun Design Plaza – ตลาดเมยีงดง                                              (B/L/D)                                                                                                                          
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ออกแบบของกรงุโซลสูส่ากล และโซนสดุทา้ย คอื Art Hall พืน้ทีสํ่าหรับนักคดิทีม่าพรอ้มกบัเทรนดแ์ฟชัน่

ใหม ่ ๆ, การแสดงแฟชัน่โชว ์ รวมทัง้นทิรรศการดา้นแฟชัน่ โดย Dongdaemun Design Plaza ยงัตัง้เป้า

สําหรับการเป็นเบอรห์นึง่ดา้นอตุสาหกรรมแฟชัน่และการออกแบบของเอเชยี 

      

หลังจากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงตลาดดังทีสุ่ดของเกาหลี ตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควร์เกาหล ีหากท่าน

ตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไร กา้วล้ํานําสมัยเพยีงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้พบกับ

สนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้บรุุษ-สตร ีเครือ่งสําอางดังๆ อาท ิETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE 

SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรอือกีมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ซึง่ราคาถูกกว่าทีเ่มอืงไทย 2-3 

เทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  เมนูไกตุ่น๋โสม(8)  เป็นอาหารบํารงุสขุภาพ เสริฟ์ในหมอ้ดนิท่ามกลางน้ํา

ซปุทีกํ่าลังเดอืดพลา่น คัดเลอืกไกข่นาด กําลังเหมาะ     

                พักที ่ Seoul : CO-OP CITY HOTEL STAYCO /HAEDAMCHE STAY HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 3 ดาว 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้(9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   หลังจากนัน้ นําท่านเดนิทางสู ่ศูนยส์มนุไพรน้ํามันสน

เข็มแดง  เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กัดจากน้ํามันสน ทีม่สีรรพคุณชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุมอาหาร

และรักษาสมดลุในร่างกายหลังจากนัน้นําท่านรูจั้กและเขา้ใจ หลังจากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ศนูยส์มุนไพร 

ฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึก   บนภูเขาที่

ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ด

ของพันธุฮ์๊อตเกตนี้ ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมนํามารับประทานเพือ่

ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลาย

จาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา  

หลังจากนัน้นําท่านสู่ สวนยออโิด (Yeouido Hangang Park) 

เป็นสวนสาธารณะรมิแมน้ํ่าฮนักงัทีป่กตจิะเป็นสถานทีพั่กผ่อนเดนิ

เล่น ชลิๆรมิแมน้ํ่า ซึง่จะมกีารจัดกจิกรรมมากมายในแต่ละปี เชน่ 

เทศกาลดอกซากรุะบานในฤดูใบไมผ้ล ิ  ใหทุ้กท่านอสิระในการ

เดนิชม  (ชมดอกซากุระ** โปรแกรมนีขึ้น้อยู่กบัสภาพอากาศอาจมีการเปลีย่นแปลง**)    
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู จมิดัก (10)  ไกอ่บซอี ิ๊ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืง

ดัง้เดมิ เป็นไกผั่ดรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร่ัง แครอท พรกิ และซอสดํา เนือ้ไกท่ีน่ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูร

เกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 

วนัที5่     ศนูยส์มนุไพรน้ํามันสนเข็มแดง –ศนูยส์มนุไพรฮอกเก นาม ู– พลอยแอมมาทสี                              (B/L/-)                                                                                                                                                                    

             สวนสาธารณะยออโีด (Blossam Street) –  รา้นละลายเงนิวอน –สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ                        
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บา่ย หลังจากนัน้นําทุกท่านสู่  โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดน

เกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่ง  สุขภาพและนําโชค 

โดยมีตัง้แต่สมี่วงอ่อนเย็นตาจนถงึสมี่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ 

พลอยนีจ้ะงามจับตาเมือ่มาทําเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื  

และนําทา่นแวะ ซุปเปอรม์าเก็ต ซือ้ของ (ละลายเงนิวอน 5 แถม 

1) สาหรา่ย ขนมตา่งๆ ช็อกโกแล๊ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก  ผลติภัณฑ์

ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอก

หนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครื่องสําอางโสม หมอนสุขภาพ กมิจ ิ เป็บโปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหลี) ชนิราเมง 

(มามา่เกาหล)ี เป็นตน้ 

 

 

 

19.55 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิจนิแอร ์ เทีย่วบนิที ่ LJ001(บรกิารชดุขนมปังและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง)  

23.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

-------- 

 
อตัราคา่บรกิาร ** ไมม่รีาคาต ัว๋เด็ก ** 

หากจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบ 25 ทา่น ทางบรษิทัขอเลือ่นการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่(2-3 ทา่น/

หอ้ง) 
(ผูใ้หญ ่1 ทา่น + เด็ก 1 

ทา่น) 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี  
(เสรมิเตยีง + ผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

หรอื 
(ไมเ่สรมิเตยีง + ผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 
(จา่ยเพิม่) 

เดอืนเมษายน 2018 
1-5 , 2-6 , 3-7 , 7-11 , 8-12 , 16-20 

17-21 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 18,900 

5,000.- 

4-8 , 5-9 , 6-10 , 9-13 , 18-22 , 19-23 
20-24 , 25-29 , 26-30 , 27-01 ,  19,900 

10-14 , 15-19  
28-02 , 29-03 , 30-04 พ.ค. 2018 20,900 

14-18 (สงกรานต)์ 

23,900 
11-15 , 12-16 , 13-17  (สงกรานต)์ 

25,900 
 

** เด็ก คอื อายตุ า่กวา่ 12 ปีบรบิรูณ์ ใหย้ดึตามเดอืนเกดิเป็นหลกั ** 
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อตัรานีร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ช ัน้ประหยดั  เสน้ทางตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม  (ต ัว๋กรุป๊)  
 ค่าน้ําหนัก กระเป๋าสัมภาระเดนิทาง ตามทีส่ายการบนิกําหนดแต่ละเสน้ทาง  (ไมเ่กนิ 15 กโิลกรมัเทา่น ัน้) โหลดใต้

เครือ่งบนิ ถอืขึน้เครือ่งได ้10 กโิลกรมั และสว่นเกนิคดิกโิลกรมัละ 900บาท  

 คา่ธรรมเนยีม น้ํามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิและภาษีสนามบนิทกุแหง่   คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ 
 คา่โรงแรมทีพ่ัก ตามทีร่ะบใุนรายการ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)      คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่พาหนะเดนิทางระหวา่งนําเทีย่ว  ตามทีร่ะบใุนรายการ    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอบุติ ิ

เหตสํุาหรับเด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายมุากกว่า 70 ปี ทางบรษัิทประกันฯจะชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเพยีง
ครึง่หนึง่ของสญัญาฯ)  (กรณีสง่จอยหนา้รา้น) 

 
อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว นอกเหนอืจากรายการทวัรร์ะบไุว ้ เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่,คา่ซกัรดี,คา่โทรศัพท,์คา่มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษ ฯลฯ  
 คา่ทปิบรกิาร สําหรับพนักงานบรกิาร เชน่ คา่ทปิคนขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คา่ทปิพนักงานเสริฟ์ พนักงานยกกระเป๋า  
 คา่ธรรมเนยีม น้ํามนัเชือ้เพลงิและภาษีสนามบนิทีท่างสายการบนิอาจเรยีกเก็บเพิม่ตามภาวะอตัราแลกเปลีย่น  

 คา่ภาษีตา่งๆ หกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบกํากบัภาษี)  
 คา่ปรับ สําหรับกระเป๋าสมัภาระเดนิทางทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด   
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหต:ุ คา่ประกนัอบุติ ิ

เหตสํุาหรับเด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 70 ปี ทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีง
ครึง่หนึง่ของสญัญาฯ)  (กรณีเหมาตดักรุป๊) 

 

ราคาทวัรน์ ีไ้มร่วมทปิ พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถิน่  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

คา่ทปิ จ านวน 40,000 วอน  *กรณุายืน่คา่ทปิใหก้บัหวัหนา้ทวัรท์ ีส่นามบนิ (วนัแรก)  

วธิกีารช าระเงนิ กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ  5,000 บาท (ชว่งเทศกาล 10,000 บาท) 
  แฟกซห์รอือเีมล ์หนา้หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางมอีายกุารใชง้าน 6  เดอืนขึน้ไป) 
 คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯขอเก็บคา่ทัวรท์ัง้หมด กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันทําการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจําทัง้หมด 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ ฤดทูอ่งเทีย่ว เทศกาลสําคญั จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด หากไมไ่ดป้ฏบิตัติาม

เงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้    
 ชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตอ่เนือ่ง  ตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน ทําการหรอืกอ่นหนา้นัน้  
 การยกเลกิจะ ตอ้งแจง้ทางบรษัิท  กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ทําการหรอืกอ่นหนา้นัน้คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 30 วัน  คดิคา่ใชจ้า่ย 50 เปอรเ์ซน็ตข์องราคาทัวรใ์นทกุกรณี 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 15 วัน  ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคี่ามัดจําที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิ
นัน้ 

 

หมายเหต ุ 

1. ท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ของทางประเทศไทยและเกาหล ีปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงของท่าน ถอื
เป็นเหตผุลทีอ่ยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของทางบรษัิท ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะคนืคา่ใชจ้่าย ใดๆ 
ทัง้ส ิน้แกท่า่น  
2. โปรแกรมทัวรเ์กาหล ีจะเป็นโปรแกรมทีจ่ะตอ้งลงรา้นชอ้ปป้ิง หากท่านไมป่ระสงคท์ีจ่ะเขา้ ท่านจะตอ้งจ่ายเงนิ
คา่ไมเ่ขา้รา้น ใหก้ับทางรา้นคา้ รา้นละ 100 USD/ทา่น 
3. กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทาง เป็นกรุ๊ปดงูาน หรอื กรุ๊ปนักศกึษา ซึง่ไมไ่ดม้กีารแจง้มากับทางบรษัิทฯ ไวก้อ่นท าการจอง
ทัวร ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิด์ าเนนิการเก็บเงนิเพิม่กับทางลกูคา้โดยตรงทีเ่กาหลทัีนท ี 
4.เมนูอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ ทางบรษัิทจะจัดเป็นเมนูตามปกต ิหากท่านไม่สามารถทานได ้เชน่ 

ทานเจ, มังสวรัิต,ิ อาหารอสิลาม หรอืแพอ้าหารชนดิอืน่ๆ กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบทันทตีัง้แตจ่องทัวร ์
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เง ือ่นไขอืน่ๆ 
- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทางบรษัิทจะ

ยงัคงรักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่สําคัญ 
- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตุผลซึง่อยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดหากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนทํา
ใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวรท์่านอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออก
เดนิทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตัวแทนบรษัิทฯจะทําหนา้ที่ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะทําการตดิต่อและ
ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัยต่างๆ เชน่ การยกเลกิหรอืการ
ลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ที่
เกดิขึน้เหนอือํานาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ๆ ทีจ่ะสง่ผลทําใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วตามรายการทัวร ์
ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทัง้สิน้ ทัง้ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส ค่าเสยีความรูส้กึ และ
คา่ใชจ้า่ยทีบ่รษัิทจา่ยไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับท่าน เมือ่
ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่
ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดแลว้  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่าน
สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- ถา้กรุ๊ปทีท่า่นจองทัวรไ์ว ้ไมส่ามารถออกเดนิทาง จากกรณีจํานวนผูเ้ดนิทางไมค่รบจํานวนตามทีกํ่าหนดไว ้หรอืสายการ
บินแจง้ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ใหท้่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใชจ้่ายที่เก ิดขึ้นจริง  เช่น 
คา่ธรรมเนยีมในการยนืขอวซีา่ของประเทศทีท่า่นจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่า่นเดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 

- อตัราคา่บรกิารคดิคํานวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น
คา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตัว๋ เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนยีมน้ํามนั หรอืมกีารประกาศลด
คา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง 

- เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิชดุนีเ้ป็นตั๋วราคาพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบไุวบ้นหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถ
ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทางบรษัิทไดดํ้าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไมส่ามารถยกเลกิหรอื
เปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้ (ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้ เมือ่ทา่นตอ้งการ
เปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิการ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บั
สายการบนิเทา่นัน้) 

- บรษัิทฯทําหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการสญูหายของ
สมัภาระ 
ระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่วในระหวา่งการ ทอ่งเทีย่วนี ้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไม่
วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารไดห้ากทา่นไม ่ เดนิทางกลบัพรอ้มคณะ
ทัวร ์ ตัว๋เครือ่งบนิขากลับซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิไดค้า่บรกิารที ่ ทา่นชาํระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชาํระ
แบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯ ตัวแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดังนัน้หากทา่นมเีหตอุนัใด
ทีทํ่าใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการ ทีร่ะบไุว ้ ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ดบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะยดึถอืและคํานงึถงึ ความปลอดภยั 
รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคัญ 

 

 

 


