
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
  

 
  

เดนิทางโดยสายการบนิจนิแอร ์โหลดกระเป๋าได ้15 กโิลกรมั 
พกัซูวอน 1 คนื / โซล 2 คนื 

 หมูบ่า้นฝร ัง่เศส Petite France สถานทีถ่า่ยทํา You Who Came from the Star  

 ปั่นจกัรยานเรยีลไบต ์ชมธรรมชาตอินัแสนบรสิทุธิ ์
 สนกุเต็มทีก่บัเครือ่งเลน่ที ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(รวมคา่บตัรเครือ่งเลน่) 

 ทําบญุที ่วดัวาวจูองซา วดัทีม่เีศยีรของพระพธุรเจา้มคีวามสงูถงึ 8 เมตร 
 แวะชมิ สตอเบอรร์ ีเ่กาหล ีแบบสดๆจากไร ่
 พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวงัไมท้ ีเ่กา่แกท่ีส่ดุ 

 ชมทีม่าของสาหร่ายทีน่ยิมในเกาหล ีณ โรงงานสาหรา่ย ใหท้า่นไดช้มิสาหร่ายเกาหลแีท ้ๆ  
 ใหท้า่นลอง ทําคมิบบั พเิศษ!!! พรอ้มทัง้สวมชดุประจําชาตเิกาหลใีต ้ชุดฮนับก 

 สายการบนิจนิแอร ์บรกิารอาหารแบบ SNACK BOX บนเครือ่ง 
 รวมอาหารท ัง้หมด 10 มือ้ 
 พเิศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 



 
 
 

 

 

ชว่งต ัง้แตว่นัที ่25 มนีาคม 2561 เป็นตน้ไป เป็นชว่งเปลีย่นตารางการบนิเป็นชว่ง SUMMER มกีารเปลีย่นไฟลทบ์นิ
ขากลบัเป็นไฟลทข์าไป  LJ 002 : 01.05 – 08.25 และขากลบัเป็นไฟลท ์LJ 001 : 19.55 – 23.35  

แทนตารางการบนิเดมิ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขาไป LJ004 BKK - ICN 22.40 – 05.55+1 

ขาไป LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 

สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขากลบั LJ003 ICN - BKK 17.25 – 21.25 

ขากลบั LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 
หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง หากทา่นตอ้งการ
จองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามา รถ
เลื่อนวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบ

เทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ
พาณชิย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตุผลต่างๆทีอ่ยู่เหนือความควบคุมของบรษัิท ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ าย
ต่างๆไดใ้นทกุกรณี 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

11 - 15 มนีาคม 2561 15,900.- 5,500.- 
12 - 16 มนีาคม 2561 15,900.- 5,500.- 
19 - 23 มนีาคม 2561 15,900.- 5,500.- 
20 - 24 มนีาคม 2561 15,900.- 5,500.- 
22 - 26 มนีาคม 2561    (LJ004/LJ001) 16,900.- 5,500.- 
24 - 28 มนีาคม 2561    (LJ004/LJ001) 16,900.- 5,500.- 
26 - 30 มนีาคม 2561    (LJ002/LJ001) 17,900.- 5,500.- 
28 มนีาคม – 01 เมษายน 2561   (LJ002/LJ001) 17,900.- 5,500.- 
29 มนีาคม – 02 เมษายน 2561   (LJ002/LJ001) 17,900.- 5,500.- 
30 มนีาคม – 03 เมษายน 2561   (LJ002/LJ001) 17,900.- 5,500.- 
31 มนีาคม – 04 เมษายน 2561   (LJ002/LJ001) 17,900.- 5,500.- 

*** ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก *** 

ราคาอืน่ๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตุํา่กวา่ 2 ปี) ราคา 7,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 7,900 บาท 
 

 



 
 
 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
 

สําหรบัเทีย่วบนิ LJ004 22.40 – 06.00+1 
19.30 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประต ู4เคานเ์ตอร ์D 

 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวก  
22.40 น. เหริฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ 004 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ช ัว่โมง) 

 
สําหรบัเทีย่วบนิ LJ002 01.05 – 08.25 
21.30 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประต ู4เคานเ์ตอร ์D 

 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวก  
 

วนัทีส่อง อนิชอน – หมูบ่า้นฝร ัง่เศส Petite France – เกาะนาม ิ– ปั่นจกัรยานเรยีลไบต ์

01.05 น. เหริฟ้าสูก่รุงโซล โดยสายการบนิ JIN AIRเทีย่วบนิที ่LJ 002 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง) 
 
 

 
 

 
 
 

 
06.00 น. เทีย่วบนิLJ004เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2ช.ม.) 

08.25 น. เทีย่วบนิLJ002เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2ช.ม.) 
               

 

 
 

 
 
 

 
 

 

  จากนัน้นําทา่นสู ่ หมูบ่า้นฝร ัง่เศส สถานทีถ่า่ยทํา You Who Came from the Star เป็นหมู่บา้นสสีนัน่ารัก
สดใสสไตลฝ์รั่งเศส โดยใชค้อนเซ็ปในการออกแบบมาจาก "ดวงดาว , ดอกไม ้และ เจา้ชายนอ้ย " ถา้ใครเป็น
แฟนคลบัตวัจรงิของเจา้ชายนอ้ยหา้มพลาด จากนัน้นําทา่นสูเ่มอืงชุนชอน ลงเรอืเดนิทางสู ่ เกาะนามิ โดยใช ้

เวลาประมาณ 10 นาท ีชมววิ ทวิทศันข์องสถานทีเ่คยใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยทําละครทวี ี Winter Love Song อัน
โดง่ดงัไปทัว่เอเชยี พรอ้มมเีวลาใหท้า่นไดเ้ก็บภาพอันสวยงามน่าประทบัใจ สดุแสนโรแมนตคิ เปรยีบประหนี่ง

ดจุทา่นเป็นพระ-นาง ในละครเลยทเีดยีว อสิระตามอัธยาศยั 
 
 

 
 

 
 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2)บรกิาร ทคัคาลบ ีหรอืไกบ่ารบ์คีวิผัดซอสเกาหลอีาหารเลือ่ง

ชือ่ของเมอืงชนุชอน โดยนําไกบ่ารบ์คีวิ มันหวาน ผัดกะหลํา่ตน้    กระเทยีม ตกหรอืขา้วปั้น และซอสมาผัด

รวมกนับนกระทะแบนดําคลกุเคลา้ทกุอย่างใหเ้ขา้ที ่รับประทานกบัผัดกาดเกาหลแีละเครือ่งเคยีง 



 
 
 

 

   

 
 

 
 
 

 
 

 
 จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป  ปั่นจกัรยานเรยีลไบต์ ทา่นจะไดส้นุกสนานกบัการป่ันจักรยาน 4 ลอ้ แบบพเิศษ 
Rail Bike ไปตามรางรถไฟ ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดพ้บกบัธรรมชาตอิันแสนบรสิทุธิ ์ทีป่กคลมุไปดว้ยป่าเขา 

ดา้นซา้ยจะเป็นแม่น้ํา สว่นดา้นขวาจะเป็นขนุเขาสลบัซบัซอ้น กอ่นจะเปลีย่นเป็นทุง่นา เขยีวขจ ี และแปลงผัก
ของเกษตรกรชาวเกาหลทีีข่นาบอยู่รมิสองฝ่ังแม่น้ําทา่นจะไดป่ั้นจักรยานไปตามรางรถไฟทีส่ามารถลอดอุโมงค์
ซ ึง่เจาะทะลภุเูขาทา่มกลางอากาศเย็นสบายและเสน้ทางทีค่อ่ย ๆ ลาดเอยีงลงไปตามไหลเ่ขา จากนัน้นําทา่น

เดนิทางสูเ่มอืง ซวูอน 
 

 
 
 

 
 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่3)บรกิาร OSAM หรอืหมแูละปลาหมกึผดันํา้คลกุคลกิ เนื้อ

หมูและปลาหมกึย่างบารบ์คีวิหมักสไตลส์มัยใหม่เกาหลคีนตา่งประเทศนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวาน
เผ็ดเล็กนอ้ย โดยการนําบารบ์คีวิหมูปลาหมกึลงในกระทะครึง่วงกลมพรอ้มน้ําซปุปรุงรส 

คํา่  นําทา่นสู ่CENTRAL PLAZA HOTEL, SILK ROAD HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีส่าม วดัวาวจูองซา – ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่– เอเวอรแ์ลนด ์– กรงุโซล – ตลาดทงแดมนุ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่4) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงยงอนิ จงัหวดั คยองกีโด นําทา่นไหวพ้ระ ณ วดัวาวจูองซา  ซึง่ตัง้อยู่ใน วัดนี้
สรา้งขึน้ในปี 1970 โดยนักบวชแฮดอ๊กเพือ่แสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจา้ในการรวม
ประเทศภายในมรีูปสลกัสะสมจากพุทธศาสนกิชนทัว่โลกมากกว่า 3,000 ชิน้ โดยหนึง่ในรูปสลกัทีม่ชี ือ่เสยีงมาก

ทีส่ดุ คอื พระเศยีรของพระพุทธเจา้มคีวามสงู 8 เมตรตัง้อยู่ทีห่นา้ประตทูางเขา้วัดและไดร้ับการบันทกึลงกนิ
เนสบุ๊คใหเ้ป็นรูปสลกัทีทํ่าจากไมท้ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก นอกจากนัน้ภายในวัดยังมพีระพุทธรูปนอนขนาด

ใหญ่ทีส่รา้งจากไมส้นจนีทีนํ่ามาจากอนิเดยี    จากนัน้นําทา่นเยีย่มชม ไร่ผลไมส้ง่ออกทีส่าํคญัในฤดหูนาว ที ่    
ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่เชญิทา่นลิม้รสสตรอเบอรร์ีเ่กาหลสีดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอรร์ีอ่ย่างแทจ้รงิ ทา่นจะ
ไดพ้บกบัวถิชีวีติชาวไร่สตรอเบอรร์ีข่องเกาหล ีว่ามวีธิกีารปลกูอย่างไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ีท่ีข่นาดใหญ่เป็น

พเิศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นทีช่ืน่ชอบของชาวเ กาหลเีองและชาวตา่งชาต ิและยังเป็นผลไม ้
สง่ออกของประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลกู การดแูลรักษาผลสตรอเบอรร์ี ่และทา่นยังสามารถเลอืกเก็บสตรอ

เบอรร์ี ่และเลอืกชมิไดจ้ากภายในไร่ พรอ้มทัง้ยังสามารถซือ้กลบัไปฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย 



 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5)หมยูา่งเกาหล ี หรอืคาลบี ้เป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีี่

เลือ่งชือ่และรูจ้ักกนัดทีัว่โลก มรีสชาตกิลมกลอ่ม โดยนําหมูสว่นทีต่ดิกบักระดกูไปย่างบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิ 
เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครือ่งเคยีงหลากชนดิ น้ําจิม้เตา้เจีย้ว และน้ําซปุสาหร่าย รับประทานคลา้ยกบัเมีย่งคํา

ของไทย 
 
 

 
 
 

 
 

 
   จากนัน้ทา่นเดนิทางสู ่เอเวอรแ์ลนด์ สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศเกาหลใีตซ้ ึง่ตัง้อยู่ทา่มกลาง

หุบเขาขอเชญิทา่นทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารทีา่นจะไดพ้บกบัไลเกอร ์ซึง่เป็นลกูแฝดผสมทีเ่กดิข ึน้จาก

ความรักระหว่างสงิโตผูเ้ป็นพ่อและเสอืผูเ้ป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสอื- สงิโตคูแ่รกในโลกชมความน่ารักของหมี
ตา่งๆซึง่พนักงานขบัรถซาฟารจีะเป็นผูท้กัทายและเลน่กบัพวกเขาเตมิเต็มความสขุของทา่นสนุกสนานกบัเครือ่ง

เลน่ตา่งๆ ไม่จํากดัชนดิ พรอ้มทัง้บรรยากาศหนาวๆ โรแมนตคิๆ 
   
 

 
 
 

 
 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่6) บรกิาร บบีมิบบั และ ชาบชูาบสูกุ ีส้ไตลเ์กาหลี บนหมอ้ไฟ

รอ้นๆ ประกอบดว้ยหมูสไลด ์และผักสดนานาชนดิ เสริฟ์พรอ้มน้ําซปุรอ้นๆ และเสน้อูดง้ซึง่ขาดไม่ไดใ้นการทาน 
ชาบูชาบู พรอ้มขา้วสวยเสริฟ์ พรอ้ม ขา้วสตูรดัง่เดมิของเกาหลซี ึง่นําเอาขา้วสวย ผักตา่งๆ เชน่ ถัว่งอก ผักกาด
เห็ดหอม สาหร่าย และซอสสแีดงมาผัดรวมกนั ซึง่ก็จะไดร้สชาตแิบบเกาหลจีรงิๆ    

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูย่่านศนูยก์ารคา้แหลง่ชอ้ปป้ิงทีช่ ือ่ไดว้่าใหญ่ทีส่ดุในเอ เชยี ทงแดมนุ  ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณ
ประตเูมอืงโบราณทางทศิตะวันออกทา่นสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี้อาท ิเสือ้ผา้บุรุษ- สตร ี

รองเทา้บุรุษ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัวถงุน่องถงุเทา้ผา้พันคอโดยทา่นจะได ้สมัผัส 
กบั บรรยากาศการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอีย่างแทจ้รงิ  

คํา่  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CO-OP CITY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 

วนัทีส่ ี ่   ศนูยโ์สม– บลเูฮาส–์พระราชวงัเคยีงบอ๊ค – ศนูยเ์ครือ่งสําอาง - DUTY FREE –คลองชองเกชอน –  

  โซล ทาวเวอร ์(ไมร่วมคา่ลฟิท)์ – ชอ้ปป้ิงเมยีงดง          
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่7) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล  ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปีซ ึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่ี
คณุภาพดทีีส่ดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถกูกว่าไทยถงึ 2 

เทา่กลบัไปบํารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่า่นรักและนับถอือกีไม่ไกลจากกนัมากนัก จากนัน้นําชม          
บลเูฮาสทํ์าเนียบของประธานาธบิด ี(ระหว่างรถแลน่ผ่านไม่อนุญาตใหถ้า่ยภาพหรอืวดีโีอใดๆทัง้ส ิน้) แวะถา่ยรูป
เป็นทีร่ะลกึกบัอนุสาวรยี ์นกฟีนกิซ ์สญัลกัษณ์ความเป็นอมตะ และชมทศันียภาพอันสวยงามของภเูขารูปหัว

มังกร และวงเวยีนน้ําพุ ซ ึง่นับเป็นจุดที่ มฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของกรุงโซ ล   จากนัน้ชม พระราชวงัเคยีงบ็อค  ซึง่
เป็นพระราชวังไมโ้บราณทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ สรา้งขึน้ใน ค .ศ. 1394 หรอืในอดตีกว่า 600 ปีกอ่น ภายในพระราชวัง

แห่งนี้มหีมู่พระทีน่ั่งมากกว่า 200 หลงั แตไ่ดถ้กูทําลายไปมากในสมัยทีญ่ีปุ่่ นเขา้มาบุกยดึครอง ทัง้ยังเคยเป็น
ศนูยบ์ัญชาการทางการทหารและเป็นทีป่ระทบัของกษัตรยิ ์ ปัจจุบันไดม้กีารกอ่สรา้งหมู่พระทีน่ั่งทีเ่คยถกูทําลาย
ขึน้มาใหม่ในตําแหน่งเดมิ ถา่ยภาพคูก่บัพลบัพลากลางน้ําเคยีง เฮวรู ทีซ่ ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสร

สนันบิาตตา่งๆ สาํหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง  
 

 

 
 
 

 
 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8)บรกิารทา่นดว้ย เมนู  Samgyetangหรอืเมนูไก่ ตุน๋โสม

อาหารในวังในสมัยกอ่น ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กนัว่าบํารุงและเสรมิสขุภาพ ภายในตวั
ไกจ่ะมขีา้วเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลบัในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกว่า กกัตกุ ีเสน้ขนมจนี 

เหลา้โสม พรกิไทยดํา และเกลอื) 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
  จากนัน้นําทา่นสู ่ศนูยเ์ครือ่งสําอาง เป็นศนูยร์วมของเครือ่งสาํอางของเกาหล ีอาทเิชน่ ROJUKISS, LOTREE, 

ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีนํ่าเขา้มาจากทัว่โลกอสิระทา่นเลอืกซือ้ไดต้ามอัธยาศยัชม 
จากนัน้นําทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ ดวิตีฟ้ร ีทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้นําใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนดิ 
อาท ิน้ําหอม เสือ้ผา้เครือ่งสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบั ฯลฯหากพอมเีวลาพาทา่นเดนิชม  คลองชอง

เกชอน ซึง่เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายุกว่า 600 ปี ทีท่อดผ่านใจกลางเมอืงหลวง แตใ่นปัจจุบันไดม้กีาร
พัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ข ึน้มาใหม่ ทําใหก้รุงโซลมคีลองทีย่าวกว่า 6 กโิลเมตร ทีม่แีตน้ํ่าใส จนสามารถ
มองเห็นตวัปลาหลากพันธท์ีก่ําลงัแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานทีจ่ัดกจิกรรม

ตา่งๆ อาท ิงานแสดงศลิปะตา่งๆ งานดนตร ีนทิรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยังมสีวนสาธารณะทัง้สองฝ่ังคลอง
จากนัน้นําทา่นสู ่โซลทาวเวอร ์ (ไมร่วมคา่ลฟิต ์) ซึง่อยู่บรเิวณเนนิเขานัมซานซึง่เป็น  1 ใน 18 หอคอยทีส่งู



 
 
 

 

ทีส่ดุในโลกทีฐ่านของหอคอยมสี ิง่ทีน่่าสนใจตา่งๆเชน่ศาลาแปดเหลีย่มปาลกั๊กจอง , สวนสตัวเ์ล็กๆ , สวน

พฤกษชาติ , อาคารอนุสรณ์ผูร้ักชาตอิันชงุกนุนอกจากนี้โซลทาวเวอรย์ังเป็นสถานทีถ่า่ยทําละครเกาหลแีนว
น่ารักๆเรือ่ง “กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด ” อสิระใหท้กุทา่นไ ดเ้ดนิเลน่และถา่ยรูปคูห่อคอยตาม อัธยาศยัหรอืคลอ้ง

กญุแจคูร่ัก 
 
 

 
 

 
 

 

 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่9)บฟุเฟตบ์าบคีวิเกาหล ีหม ูเนือ้ ไก ่ซฟีู๊ ด ไมอ่ ัน้ 

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงย่าน เมยีงดง  หรอืสยามสแควรเ์กาหล ี หากทา่นตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลเีป็น

อย่างไร กา้วลํ้านําสมัยเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้ พบกบัสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้ แฟชัน่แบบอนิเท
รน เครือ่งสาํอางดงัๆ ของเกาหล ีพบกบัความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบหนึง่ ซ ึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมี
วัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัทีน่ี่กว่าลา้นคนในแตล่ะวัน  

คํา่  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CO-OP CITY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 
  โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 
วนัทีห่า้         ศนูยส์มนุไพร –RED PINE–โรงงานสาหรา่ย - ทําคมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) + ชุดฮนับก ถา่ยภาพ 
  3 มติ-ิ ชอ้ปป้ิงยา่นมหาวทิยาลยัฮงอกิ - ซุปเปอรล์ะลายเงนิวอน - สนามบนิอนิชอน - กรงุเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่10) 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปดแูลสขุภาพกนัทีศ่นูยส์มนุไพรฮอกเกนามูซึง่เป็นสมุนไพรทีท่ัว่โลกยอมรับ รวมถงึ

สถาบันตา่งๆ ว่าเป็นสมุนไพรทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในการบํารุงตบัและดแูละตบัของเรา ซึง่จะเป็นสมุนไพรทีห่าได ้
ยากในปัจจุบัน ทา่นจะไดช้มการสาธติ การทดลองว่าสมุนไพรชนดินี้มคีณุคา่เพยีงใดตอ่โลกใบนี้  ตน้ไมช้นดินี้
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลรีุ่นใหม่

นยิมนํามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถกูทําลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์
กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยาแลว้นําทา่นสู ่ ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง  ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดง
ในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาทีป่ระเทศเกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบั

การวจิัยทีป่ระเทศเก าหลใีตอ้อกมาเป็นน้ํามันสนเข็มแดง ภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 
เปอรเ์ซ็นตโ์ดยกว่าจะมาเป็นน้ํามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกดั

เอาน้ํามันมาผลติและวจิัยออกมาเป็นน้ํามันสนนี้สามารถชว่ยในการลดระดบัไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอย่างด ี
 
 

 
 

 
 

 

 
 

จากนัน้นําทา่นเขา้ชม โรงงานสาหรา่ย ของฝากทีม่ชีือ่เสยีงของเกาหล ี ผลติสาหร่ายใหม่ สด ทกุวันมหีลาย

รสชาตใิหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของฝาก จากนัน้นําทา่นเรยีนรูว้ธิกีารทํา คมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย ) อาหาร
ง่ายๆๆทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน คมิ แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ขา้ว  จะเป็นแทง่ยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็น
ชิน้ๆพอดคีํา จิม้กะโชยุญีปุ่่ นหรอืวาซาบกิ็ได ้ตามรา้นอาหารก็จะมทํีาเป็นพเิศษ คอืมผีัดซอสมาใหจ้ิม้ราดดว้ย

พเิศษ !!! ฟรใีสชุ่ดประจําชาตเิกาหล ีฮนับก มหีลากหลายชดุใหท้า่นไดเ้ลอืกใสพ่รอ้มเก็บภาพประทบัใจ
จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด อยู่ใกลก้บัมหาวทิยาลยัศลิปะฮงอกิ ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเกาหลบีรรยากาศจงึ

สดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนทีส่ามารถเดนิชอ้ปป้ิงในรา้นเสือ้สวยสดุอารต์
แบบราคานักศกึษา และอัพเดตสตรที สไตล ์จากแฟชัน่นสิตา้ตวัจรงิสว่นกลางคนืเป็นแหลง่ปารต์ีท้ี ่ chic สดุใน
โซล จากนัน้นําทา่ ทัง้ชม ถา่ยภาพ 3 มติ ิเคล็ดลบังานศลิปะแห่งภาพ ” ทีทํ่าใหท้า่นไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัศลิปะ

แนวใหม่เป็นภาพวาดในลกัษณะ 3 มติเิหมอืนภาพวาดมชีวีติและหลดุออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคดิรูปแบบ
ใหม่เป็นความคดิสรา้งสนัและจนิตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิีร่วมทฤษฎี



 
 
 

 

ทางวทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ  ชม พพิธิภณัฑ์

นํา้แข็ง   ปะตมิากรรมน้ําแข็งตัง้อยู่ในกรุงโซลเป็นสถานทีจ่ัดโชวน้ํ์าแข็งแกะสลกันักทอ่งเทีย่วสามารถสมัผัส
อากาศทีห่นาวเย็นตดิลบกว่าสบิองศาและชมน้ําแข็งทีถ่กูแกะสลกัออกมาเป็นรูปร่างตา่งๆ ไดอ้ย่างน่าอัศจรรย ์ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่11) เมนจูมิดกั เป็นไก่พะโล้ผดักบัวุน้เสน้และผกัอรอ่ ย
มากมายเสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

  จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นมหาวทิยาลยัฮงอกิ  อยู่ใกลก้บัมหาวทิยาลยัอี ฮวา มหาวทิยาลยัสตรทีีม่ชี ือ่เสยีง
ของเกาหล ีเป็นถนนทีส่ามารถเดนิชอ้ปป้ิงในรา้นเสือ้สวยสดุอารต์แบบราคานักศกึษา และอัพเดตสตรที สไตล ์
จากแฟชัน่นสิตา้ตวัจรงิสว่นกลางคนืเป็นแหลง่ปารต์ีท้ี ่ chic สดุในโซล   จากนัน้เตรยีมตวักลบักรุงเทพ แวะซือ้

ของ (ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่ง ๆ  ชอ็กโกแลต๊หนิซเีรยีลชอ็กโก  ผลติภณัฑข์องใบและ
รากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งสาํอางโสม เป็นตน้  และ

ยังมหีมอนสขุภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง( มาม่าเกาหล)ี  
  สมควรเวลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
17.25 น.  ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯมหานคร   โดยเทีย่วบนิที ่LJ 003  

21.25 น.    ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ…….. 
19.55 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯมหานคร   โดยเทีย่วบนิที ่LJ 001  

23.35 น.  ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ…….. 
 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 35,000 วอน (ประมาณ 1,200 บาท) 

ขออนญุาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นทีส่นามบนิไทย   
กรณุาชําระคา่มดัจําทา่นละ 5,000 บาท (ชว่งเทศกาลวนัหยุดยาว 10,000 บาท) 

หลงัจากจองภายใน 3 วนั หากไมชํ่าระภายในเวลาทีกํ่าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 
 

ขอ้ควรทราบ : 

 1.ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้- ออกทัง้ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต ้อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนีเขา้ออกเมอืง หรอืการถกูปฎเิสธในกรณี
อืน่ๆทกุกรณี ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆทัง้ส ิน้ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนบรษัิทแลว้ 

 2.การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า 
อากาศ และสถานการณ์ในการ เดนิทางขณะนัน้แตจ่ะคํานงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็น
สาํคญั โดยไม่ทําใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 

 3.ขอความร่วมมอืในการลงรา้นรัฐบาลตามโปรแกรมกําหนด เชน่ รา้นศนูยโ์สมรัฐบาล, ศนูยส์มุนไพรบํารุงตบั, ศนูย์
สมุนไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครือ่งสาํอาง, Duty free ไม่มกีารบังคบัซือ้แตอ่ย่างใด แตข่อความกรุณาตอ้งลงใหค้รบทกุรา้น 

 4.ทวัรน์ี้จัดใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวันเทา่นัน้  หากทา่นไม่สามารถร่วมทวัร์
ทกุวัน แคส่มัครมาร่วมทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่ักในราคาพเิศษ  หากทา่นไม่แจง้ และปรากฏว่าทา่นไม่รวมทวัรใ์น
บางวัน ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD  (กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่

ทางผูจ้ัดจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ 

แลว้จงึวางมดัจําเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

** พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 
 
 

 



 
 
 

 

ราคาทวัรน์ ีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยัดไปกลบัพรอ้มกรุ๊ป 
นํา้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 15 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ข ึน้เครือ่งได ้12 กโิลกรมั 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่ง 
 โรงแรมระดบั 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น จํานวน 3 คนื  

 บรกิารอาหารทกุมือ้ตามรายการระบุ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการระบุ 
 คา่รถรับ-สง่และนําเทีย่ว พรอ้มหัวหนา้ทวัรช์าํนาญงานและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  35,000 วอนหรอื 1,200 บาท ตอ่ทา่นตลอดทรปิ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครือ่งดืม่นอกเหนือรายการ  

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่่าย 3 %    

 คา่น้ําหนักกระเป๋าเกนิ 15 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ
 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 20 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเป็น

จรงิ 
 ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอื

เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไม่รับ ผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 
การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอัน

เนื่องมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตจุากความประมาทของตวัทา่นเอง 
 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุ

ของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่เดนิทาง

พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้- ออกตามประเทศทีร่ะบุไว ้ 

เนื่องจากการครองครองสิง่ผดิกฎหมาย ส ิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม  

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธใน การ

เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการชําระเงนิ 
 ชาํระคา่มัดจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากทําการจองภายใน 3 วัน ***ชว่งเทศกาลวนัหยุดยาว 10,000 บาท*** 

 ชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจําเต็มจํานวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจําทีน่ั่งกบั

ทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสง วนสทิธิไ์ม่คนืคา่
มัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด  ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได  ้ เนื่องจากเป็นนโยบาย
ของสายการบนิ 

 
 

 



 
 
 

 

ขอ้แนะนําเพิม่เตมิ สําหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต  ้

1. ผูเ้ดนิทางทีย่ังคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรุณาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบันการศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ
ตดิตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนตา่งๆ กรุณาเตรยีมบัตรประจําตวัขา้ราชการ 
หรอืใบรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางทีทํ่าเลม่พาสปอรต์ใหม่เนื่องจากเลม่เกา่หมดอายุใหพ้กหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น

บางกรณี 
4. กรุณาพกบัตรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตวั ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบางกรณี 

อ่านเอกสารโปรแกรมทวัรใ์นละเอยีดชดัเจน ทัง้สถานทีท่อ่งเทีย่ว ,เทีย่วบนิ ,วันเดนิทาง เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเองใน
กรณีทีต่อ้งตอบคําถามทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง 


