
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

เดนิทางโดยสายการบนิเจจแูอร ์โหลดกระเป๋าได ้15 กโิลกรมั 
พเิศษ !!!!!  พกั กรงุโซล 3 คนื 

 หมูบ่า้นทีต่กแตง่ และวาดสสีนัใหห้มูบ่า้นแสนจะธรรมดากลายเป็น หมูบ่า้นแหง่เทพนยิาย  
 ลอตเต ้ทาวเวอร ์ตกึทีส่งูทีส่ดุในเกาหล ีและตดิอนัดับ 5 ของโลก 
 ลอตเต ้อควาเรยีม เป็นสวนสนุกแหง่หนึง่ตัง้อยูใ่นกรงุโซล สวนสนุกในรม่และกลางแจง้ 
 สวนสนกุลอตเตเ้วลิด ์เพลดิเพลนิกบัสตัวน์ ้านานาชนดิ 
 คลอ้งกญุแจคูรั่กที ่โซลทาวเวอร ์(ไมร่วมคา่ลฟิท)์ 
 One Mount Snow Park ตามรอยซรียีด์ังFull House (Thai) 
 พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวังไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุ 

 ชอ๊ปป้ิง 3 ตลาดดัง เมยีงดง,ทงแดมนุ,ตลาดฮงแด 
 ชมทีม่าของสาหรา่ยทีน่ยิมในเกาหล ีณ โรงงานสาหรา่ย ใหท้า่นไดช้มิสาหรา่ยเกาหลแีท ้ๆ  
 ใหท้า่นลอง ท าคมิบบั พเิศษ!!! พรอ้มทัง้สวมชดุประจ าชาตเิกาหลใีต ้ชุดฮนับก 
 รวมอาหารท ัง้หมด 10 มือ้ 
 พเิศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 

 



 
 
 

 

หากท่านตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์ก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดนิทาง 
หากท่านตอ้งการจองตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิร์มกับเจา้หนา้ทีก่่อน กรุณาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ความลา่ชา้
ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตุผลตา่งๆทีอ่ยู่

เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

08 – 12 มนีาคม 2561 16,900.- 5,500.- 

11 – 15 มนีาคม 2561 16,900.- 5,500.- 

12 – 16 มนีาคม 2561 16,900.- 5,500.- 

13 – 17 มนีาคม 2561 16,900.- 5,500.- 

18 – 22 มนีาคม 2561 16,900.- 5,500.- 

19 – 23 มนีาคม 2561 16,900.- 5,500.- 
*** ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก *** 

ราคาอืน่ๆ  

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

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 7,900 บาท 
 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
 

21.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประต ู4เคานเ์ตอร ์F 
 สายการบนิเจจแูอร ์(7C) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

 

วนัทีส่อง     อนิชอน – หมูบ่า้นเทพนยิาย - CHINA TOWN – ONE MOUNT SNOW PARK 
00.40 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2204 (บินประมาณ 4.30 – 05.00 

ช ัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 
 

 
08.05 น. เที่ยวบนิ 7C2204 เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย       

2 ช.ม.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเทพนยิาย หรอื DONGHWA MAEUL ไดถ้กูเนรมติร และตกแตง่ใหห้มูบ่า้น
ทีแ่สนธรรมดาใหก้ลายเป็นหมูบ่า้นแห่งเทพนยิาย โดยน านยิายทีทุ่กท่านคุน้เคยหลายเรือ่งมาวาดภาพตกแต่ง

สายการบนิเจจแูอร ์JEJU AIR  (7C) 

ขาไป 7C 2204 BKK - ICN 00.45 -08.05 

ขากลบั 7C 2203 ICN - BKK 19.30-23.45 



 
 
 

 

รอบๆหมู่บา้นแห่งนี้ เชน่ ปีเตอรแ์พน สโนวไ์วทก์ับคนแคระทัง้ 7 อะลาดนิกับตะเกยีงวเิศษ หนูนอ้ยหมวกแดง 
ฯลฯ ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพไดเ้กอืบทกุมมุ หันไปทางไหนก็ตอ้งถา่ยภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  จากนัน้น าทา่นเดนิทาง
สู ่ไชนา่ทาวน ์เป็นชมุชนของชาวจนีทีถ่อืก าเนดิจากการเปิดทา่เรอือนิชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดตีนับเป็นพืน้ที่
ส าคัญในการขนสง่และคา้ขายสนิคา้จากประเทศจนี ส าหรับปัจจบุนันีช้าวจนีทีย่งัคงอาศัยอยูเ่ป็นรุน่ที ่2 หรอืรุน่ที ่
3 นับจากทีม่กีารบกุเบกิ แตก่ลิน่ไอและการด ารงไวซ้ ึง่วัฒนธรรมของคนรุน่กอ่นยงัคงมใีหเ้ห็น รวมไปถงึการไดม้ี
โอกาสไดล้ิม้ลองรสชาตอิาหารจนีทีม่ใีหเ้ลอืกสรรหลายรา้นทีอ่นิชอนไชน่าทาวนแ์หง่นี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1)บรกิาร OSAM หรอืหมูและปลาหมกึผดัน า้คลุกคลกิเนื้อ
หมแูละปลาหมกึยา่งบารบ์คีวิหมกัสไตลส์มยัใหมเ่กาหลคีนตา่งประเทศนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวาน
เผ็ดเล็กนอ้ย โดยการน าบารบ์คีวิหมปูลาหมกึลงในกระทะครึง่วงกลมพรอ้มน ้าซปุปรุงรส 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  จากนัน้น าท่านOne Mount Snow Park  (ราคานี้ไม่รวมคา่เขา้ SNOW PARK ) น าท่านเดนิทางสู่ One Mount 

ตัง้อยู่ที่เมอืง Goyang แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดใกลก้รุงโซล ภายในแบ่งพื้นที่เป็นหลายส่วนพรอ้มดว้ยสิง่
อ านวยความสะดวกมากมาย เชน่ Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow 
Park เป็นตน้ นอกจากนี้ หนึ่งในสถานที่ถ่ายท าฉากในเรือ่ง Full House (Thai) ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายท ามวิ
สคิวดีโีอเพลง เจนเทลิแมน (Gentleman) ของ PSY นักรอ้งหนุ่มชาวเกาหลใีต ้เจา้ของเพลง กังนัม สไตล ์ที่
โด่งดังไปทั่วโลกเมือ่ปีทีผ่่านมา หรอื แมก้ระทั่งรายการยอดฮติ Running Man ก็เคยมาถ่ายท าทีน่ี่ พาทุกท่าน
เดินทางเขา้ในส่วนของ สกีโดม ซึ่งเป็นการจ าลองลานสกีในร่มอันกวา้งใหญ่ ไม่ต่างไปจากลานสกีที่
นักทอ่งเทีย่วจะสมัผัสไดใ้นชว่งฤดหูนาว โดยสามารถสนุกสนานกบัการเลน่สกหีรอื สโนวบ์อรด์ไดต้ามความถนัด 
*** ราคานี้ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK ท่านใดสนใจโปรดสอบถามราคา กับ หัวหนา้ทัวร์ ท่านใดทีไ่ม่สนใจเล่น SNOW 

PARK สามารถเดนิช็อปป้ิงตามอธัยาศัย มีทัง้ H&M ADIDAS และมอีกีหลากหลาย แบรนด ์ชัน้น า ค่าเขา้ SNOW PARK 

25000 วอน สามารถเลน่เครือ่งเลน่ไดห้ลายชนดิ ทัง้ ปันจีจ้ัมฟ์ ไมล้ากเลือ่น มา้หมนุ สไลเดอร์ *** 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) บรกิาร บเูดชเิก หรอื Budae jjigae ใสก่มิจ ิแป้งต็อก ราม
ยอน เนือ้สตัว ์แฮม ไสก้รอก เบคอน ผักและเห็ด มรีสชาตจิัดจา้นเล็ก นอ้ยๆ 

ค า่  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั INTER CITY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 



 
 
 

 

 
วนัทีส่าม COSMETIC SHOP – ลอตเต ้อควาเรยีม – ลอตเต ้ทาวเวอร ์– สวนสนกุลอตเตเ้วลิด ์- ทงแดมนุ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 
 
 
 
 
 
 

  จากนัน้น าทา่นสู ่COSMETIC SHOP เป็นศนูยร์วมของเครือ่งส าอางของเกาหล ีอาทเิชน่ ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีน่ าเขา้มาจากทั่วโลกอสิระทา่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นชม ลอตเต ้อควาเรยีม (Lotte World Aquarium) รวมคา่บตัรเขา้ชมอควาเรยีม พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าทีอ่ยูใ่น
ก
รุงโซล โดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ทัง้หมด 9 โซน โซนแรก คอื Rivers of Korea ทีโ่ซนนี้เป็นของสัตวท์ีอ่ยูใ่น
น ้าจดืตามแมน่ ้า ทะเลสาบ ในประเทศเกาหล ีโซนทีส่อง คอื Tropical River ในโซนนี้ก็จะมสีตัวใ์นเขตรอ้นเป็น
หลัก  โซนทีส่ามคอื Amazon River  ในโซนนี้ก็จะมปีลาน ้าจดืทีใ่หญ่ทีส่ดุ อยา่ง Pirarucu และ Arowana ซึง่
อาศัยอยู่ในแม่น ้าอเมซอน โซนที ่4 คอื Sea Lion Zone เสน่หท์ีน่่าหลงใหลของโซนนี้คอืสงิโตทะเลทีว่่ายน ้า
ไปมา ส่วนโซนที ่5 ก็คือ The Ocean คอื เป็นเหมอืนหัวใจของอควาเรยีมแห่งนี้  โซนต่อไป โซนที ่6  ซึง่มี
ดาราของที่นี่ก็คือ Beluga Whale แหวกว่ายเล่นลูกบอล ทัง้เด็กและผูใ้หญ่ก็ชอบโซนนี้ โซนที่ 7 คือ Coral 
Reef Garden โซนนี้จะมีสารพัดสัวต์น ้าตามแนวประการังใหไ้ดดู้กัน โซนที่ 8 คือ Play Ocean โซนนี้จะได ้
สมัผัสสัตวท์ะเลอยา่งปลาดาว และโซนสดุทา้ย คอื Polar Region Zone เป็นโซนเรยีนรูเ้กีย่วกับเพนกวนิ ท่าน
จะไดเ้พลนิเพลนิกนัไปโลกใตท้อ้งทะเล น าทา่นเขา้ชม ลอตเตเ้วลิด ์ทาวเวอร ์(Lotte World Tower ) ไม่
รวมคา่ขึน้ลฟิต ์ เป็นสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น มแีรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามกิเกาหล ีและพู่กัน
เขยีน เป็นตกึทีส่งูเป็นล าดับที ่6 ของโลก(556 เมตร) มทีัง้หมด 123 ชัน้ ดา้นบนทาวเวอรป์ระกอบดว้ยแกลเลอ
รี ่คาเฟ่ โรงแรมหรู และหอชมววิ Skywalk ทีส่ามารถชืน่ชมทัศนียภาพอันงดงามของไฟในตัวเมอืงกรุงโซลได ้
อย่างทั่วถงึ ซึง่ไดรั้บการบันทกึในสถติโิลกกนิเนสส ์(Guinness World Records) 3 อย่างคือ Sky deck ชัน้ 
118 เป็นหอชมววิที่มพีื้นเป็นกระจกที่สูงที่สุดในโลก   ลฟิต์ Sky Shuttle เป็นลฟิตโ์ดยสารคู่ที่เร็วที่สุด ดว้ย
ความเร็ว 10 เมตร / วนิาท ี และ Sky Shuttle ยงัเป็นลฟิทท์ีใ่ชง้านในระยะทางทีย่าวนานทีส่ดุ*** ราคานีไ้ม่รวม
ค่าลฟิต ์ท่านใดสนใจโปรดสอบถามราคา กับ หัวหนา้ทัวร์ (ค่าลฟิต ์27,000 วอน ) หากท่านใดทีไ่ม่สนใจ สามารถเดนิ      
ชอ็ปป้ิงตามอธัยาศยั ที ่ลอตเตเ้วลิด์มอลล ์เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้น าทีม่ชีวีติชวีาแหง่หนึง่ของกรุงโซล ตัง้อยู่ตดิกับทาวเวอร ์
เต็มไปดว้ยรา้นหรูหรา และรา้นจ าหน่ายสนิคา้ปลอดภาษีจากหลากหลายแบรนดท์ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ***  

 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) บรกิาร บุลโกก ิ(Bulgoki) อาหารเกาหลทีีข่ ึน้ชือ่อกี

อยา่งหนึง่ เป็นเนื้อสัตวซ์อสบารบ์คีวิเกาหล ีปรุงสกุใชเ้ทคนคิการยา่งแบบดัง้เดมิ น ามาขลุกขลกิกบัซปุบลุโกกิ
กะทะรอ้น พรอ้มผักและเครือ่งเคยีงตา่งๆ เวลากนิใหก้นิกบัผัก กระเทยีม และพรกิ หอ่เป็นค าแลว้จิม้น ้าจิม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

   น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วลิด ์(Lotte World) รวมบตัรเครือ่งเลน่ไมจ่ ากดัจ านวนรอบ เป็นสวน
สนุกแห่งหนึ่งตัง้อยู่ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ้พื้นที่ประกอบดว้ยสวนสนุกในร่มและกลางแจง้ และมสี ิง่
อ านวยความสะดวกอืน่ๆในบรเิวณสวนสนุก อาท ิการเชือ่มตอ่กบัระบบรถไฟฟ้ารางเดีย่ว หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม 
และพพิธิภัณฑพ์ื้นบา้นของเกาหล ีรวมทัง้โรงภาพยนตร ์และพื้นทีส่ าหรับการกฬีา สวนสนุกในร่มของล๊อตเต ้
เวลิดเ์ป็นสวนสนุกในรม่ทีม่ขีนาดใหญต่ดิอนัดบัโลก สวนสนุกในรม่นี ้จะมดีว้ยกนั ทัง้หมด 4 ชัน้ แตล่ะชัน้จะมทีัง



 
 
 

 

เครือ่งเล่นต่างๆ รา้นอาหาร และ รา้นขายของ มลีานสเก็ต นา้แข็งขนาดใหญ่อยูต่รงกลาง เครือ่งเล่นยอดฮติที
แนะน าคือ  THE ADVENTURE OF SIND BAD , THE CONQUISTADOR , FLUME RIDE , THE FRENCH 
REVOLUTION , JUNGLE ADVENTURE และ PHARAOH’S FURY ฯลฯ อีกทีหนึ่งคือ MAGIC ISLAND เป็น
สวนสนุกทมีนี ้าลอ้มรอบ โดยมาทางชัน 2 ของ LOTTE WORLD ADVENTURE ในส่วนของ MAGIC ISLAND 

ซึ่งเป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีมีเครื่องเล่นที
หวาดเสียวอยู่หลายชนิด อาทิ ATIANTIS , 
GYRO DROP ,GYRO SWING , GYRO SPIN 
, COMET EXPRESS 

 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5)บรกิาร บบีมิบบั และ ชาบูชาบูสุก ีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟ
รอ้นๆ ประกอบดว้ยหมสูไลด ์และผักสดนานาชนดิ เสริฟ์พรอ้มน ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน 
ชาบชูาบ ูพรอ้มขา้วสวยเสริฟ์ พรอ้ม ขา้วสตูรดั่งเดมิของเกาหลซี ึง่น าเอาขา้วสวย ผักตา่งๆ เชน่ ถั่วงอก ผักกาด
เห็ดหอม สาหรา่ย และซอสสแีดงมาผัดรวมกนั ซึง่ก็จะไดร้สชาตแิบบเกาหลจีรงิ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   จากนัน้น าท่านเดนิทางสูย่า่นศูนยก์ารคา้แหล่งชอ้ปป้ิงทีช่ ือ่ไดว้า่ใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี ทงแดมุน ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณ

ประตูเมอืงโบราณทางทศิตะวันออกท่านสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ี่นี้อาท ิเสือ้ผา้บุรุษ-สตร ี
รองเทา้บรุุษ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัวถุงน่องถุงเทา้ผา้พันคอโดยท่านจะได ้สัมผัส 

กับ บรรยากาศการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ ทงแดมนุ ดไีซน์ พลาซา่ แอนด ์พารค์ ยังเป็น
สถานที่ถ่ายท าซีรีย์สุดฮิตอย่าง "You Who Came From The Stars" และมิวสคิวดิีโอของ 2NE1 
เพลง "Come Back Home" อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่คือ LED ROSE GARDEN ใหไ้ดช้มกันดว้ย กับ
ดอกกหุลาบทีต่ดิไฟ LED มาประดับกวา่ 25,550 ดวง     

ค า่  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั INTER CITY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีส่ ี ่   ศูนยโ์สมรฐับาล – ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง –โรงงานสาหร่าย - ท าคมิบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) +         
ชุดฮนับก – พระราชวงัเคยีงบ็อค – DUTY FREE – คลองชองเกชอน –  ชอ้ปป้ิงเมยีงดง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปีซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่ี
คุณภาพดทีีส่ดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุและราคาถูกกวา่ไทยถงึ 2 
เท่ากลับไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ที่ท่านรักและนับถืออกีไม่ไกลจากกันมากนัก จากนัน้น าท่านสู ่
ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง (Red Pine) ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดง
จากยอดเขาทีป่ระเทศเกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็น



 
 
 

 

น ้ามนัสนเข็มแดงภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซน็ตโ์ดยกวา่จะมาเป็นน ้ามนัสนเข็ม
แดงได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกัดเอาน ้ามันมาผลติและวจิัยออกมาเป็น
น ้ามันสนนีส้ามารถชว่ยในการลดระดับไขมนัในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ี จากนัน้น าทา่นเขา้ชมโรงงานสาหรา่ย 
ของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหล ีผลติสาหร่ายใหม ่สด ทุกวันมหีลายรสชาตใิหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของฝาก 
จากนัน้น าท่านเรยีนรูว้ธิกีารท า คมิบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คมิ 

แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ขา้ว จะเป็น
แท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็นชิน้ๆพอดคี า 
จิ้มกะโชยุญี่ ปุ่ นหรือวาซาบิก็ ได  ้ตาม
รา้นอาหารก็จะมที าเป็นพเิศษ คือมผีัดซอ
สมาใหจ้ิ้มราดดว้ย พิเศษ!!! ฟรีใส่ชุด
ประจ าชาตเิกาหล ี

 ฮนับก มหีลากหลายชดุใหท้่านไดเ้ลอืกใส่

พรอ้มเก็บภาพประทับใจ    
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่7)บรกิารท่านดว้ย เมนู Samgyetang หรอืเมนูไกตุ่๋นโสม
อาหารในวังในสมัยกอ่น ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กันว่าบ ารุงและเสรมิสขุภาพ ภายในตัว
ไกจ่ะมขีา้วเหนยีว รากโสม พทุราแดงและเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่ กกัตกุ ีเสน้ขนมจนี 
เหลา้โสม พรกิไทยด า และเกลอื) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชม พระราชวงัเคยีงบ็อค (Gyeongbokgung Palace) ซึง่เป็นพระราชวังไมโ้บราณทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด 
สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 หรอืในอดตีกวา่ 600 ปีกอ่น ภายในพระราชวังแหง่นีม้หีมูพ่ระทีน่ั่งมากกวา่ 200 หลัง แต่
ไดถู้กท าลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่ นเขา้มาบุกยดึครอง ทัง้ยังเคยเป็นศูนยบ์ัญชาการทางการทหารและเป็นที่
ประทับของกษัตรยิ ์ ปัจจุบันไดม้กีารกอ่สรา้งหมูพ่ระทีน่ั่งทีเ่คยถูกท าลายขึน้มาใหมใ่นต าแหน่งเดมิ ถ่ายภาพคู่
กบัพลับพลากลางน ้าเคยีงเฮวร ูทีซ่ ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันบิาตตา่งๆ ส าหรับตอ้นรับแขกบา้น
แขกเมอืง จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่าน
เลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯหากพอมี
เวลาพาทา่นเดนิชมคลองชองเกชอน (Cheonggyecheon Stream) ซึง่เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายุ
กวา่ 600 ปี ทีท่อดผา่นใจกลางเมอืงหลวง แตใ่นปัจจบุนัไดม้กีารพัฒนา และบรูณะคลองแหง่นีข้ ึน้มาใหม ่ท าให ้
กรงุโซลมคีลองทีย่าวกว่า 6 กโิลเมตร ทีม่แีต่น ้าใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธท์ีก่ าลังแหวกว่ายไป
มา ปัจจุบันโครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานที่จัดกจิกรรมต่างๆ อาท ิงานแสดงศลิปะต่างๆ งานดนตร ี
นทิรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยงัมสีวนสาธารณะทัง้สองฝ่ังคลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่8) หม ูเนือ้ ไก ่ซฟีู๊ ด ไมอ่ ัน้ 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงยา่น เมยีงดง (Myeong-dong) หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการทราบว่า
แฟชั่นของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพียงใดท่านจะตอ้งมาที่เมยีงดงแห่งนี้ พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิ
เสือ้ผา้แฟชั่นแบบอนิเทรน เครือ่งส าอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบหนึง่ 
ซึง่เมยีงดงแหง่นีจ้ะมวีัยรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกนัทีน่ีก่วา่ลา้นคนในแตล่ะวัน  

ค า่  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั INTER CITY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีห่า้         ศนูยส์มุนไพรฮอกเกนาม ู- ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด –ถา่ยภาพ  3 มติ ิ- พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง - รา้นละลายเงนิ
วอน - สนามบนิอนิชอน - กรงุเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปดแูลสขุภาพกนัทีศ่นูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ู(Hergaenamu) ซึง่เป็นสมนุไพรทีท่ั่ว
โลกยอมรับ รวมถงึสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มคีุณภาพดทีีสุ่ดในการบ ารุงตับและดูและตับของเรา ซึง่จะ
เป็นสมุนไพรทีห่าไดย้ากในปัจจุบัน ท่านจะไดช้มการสาธติ การทดลองว่าสมุนไพรชนดินี้มคีุณค่าเพียงใดต่อ
โลกใบนี ้ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอืน ้าทะเล 50-800 เมตร
ชาวเกาหลรีุ่นใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถู่กท าลายจา
การดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา   จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด () อยูใ่กลก้บั
มหาวทิยาลัยศลิปะฮงอกิ ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเกาหลบีรรยากาศจงึสดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอน
กลางวันฮงแดเป็นถนนทีส่ามารถเดนิชอ้ปป้ิงในรา้นเสือ้สวยสดุอารต์แบบราคานักศกึษา และอพัเดตสตรที สไตล ์
จากแฟชั่นนิสตา้ตัวจรงิส่วนกลางคนืเป็นแหล่งปารต์ีท้ี่ chic สุดในโซล จากนัน้น าท่าทัง้ชม ถ่ายภาพ 3 มติ ิ
(Trick Eye Museum) เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” ที่ท าใหท้่านไดต้ื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่เป็น
ภาพวาดในลักษณะ 3 มติเิหมอืนภาพวาดมชีวีติและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคดิรูปแบบใหม่เป็น
ความคดิสรา้งสันและจนิตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมติทิี่รวมทฤษฎีทาง
วทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ ชม พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง  
(Ice Museum) ปะตมิากรรมน ้าแข็งตัง้อยูใ่นกรงุโซลเป็นสถานทีจ่ัดโชวน์ ้าแข็งแกะสลักนักท่องเทีย่วสามารถ
สัมผัสอากาศทีห่นาวเย็นตดิลบกว่าสบิองศาและชมน ้าแข็งที่ถูกแกะสลักออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ ไดอ้ย่างน่า
อศัจรรย ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่10) เมนจูมิดกั เป็นไกพ่ะโลผ้ดักบัวุน้เสน้และผกัอรอ่ย
มากมายเสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

  จากนั้น แวะซื้อของ รา้นละลายเงนิวอน  อาทิเช่น สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหินซีเรียลช็อกโก  
ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม 
เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้  และยังมหีมอนสุขภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหลี) ชนิราเมง( มาม่าเกาหลี) 
สมควรเวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

19.30 น.  ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯมหานคร   โดยเทีย่วบนิที ่7C 2203  



 
 
 

 

23.45 น.    ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ…….. 
 

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

กรณุาช าระคา่มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท (ชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท) 

หลงัจากจองภายใน 3 วนั หากไมช่ าระภายในเวลาทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 
 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลใีต ้อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการถกูปฎเิสธ

ในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆท ัง้ส ิน้  
เนือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัแลว้ 

การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีเ้นือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 
และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมูค่ณะ

เป็นส าคญั โดยไมท่ าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 

***ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่น ัน้  หากทา่นไมส่ามารถรว่มทวัร ์  
ทกุวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่น
ไมร่ว่มทวัรใ์นบางวนั หรอื ลกูคา้ไมล่งรา้นทีร่ฐับาลเกาหลสีนบัสนนุ ซึง่ไดแ้กร่า้นศนูยโ์สมรฐับาล, ศนูยส์มนุไพรบ ารงุ
ตบั, ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง, Duty free ทางบรษิทัฯ จะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่ว
เอง 300 USD (กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) *** 

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ 
แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

** พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 
ราคาทวัรน์ีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดัไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 
น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 15 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ข ึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
 โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น จ านวน 3 คนื  
 บรกิารอาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการระบ ุ
 คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่ว พรอ้มหัวหนา้ทัวรช์ านาญงานและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  35,000 วอนหรอื 1,200 บาท ตอ่ทา่นตลอดทรปิ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่า่ย 3 %    
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 15 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็น

จรงิ 
 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอื
เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทาง
เป็นหลัก 



 
 
 

 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 
การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอืทรัพยส์นิสญูหายอนั
เนือ่งมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตุสดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุ
ของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบไุว ้ 
เนือ่งจากการครองครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม  

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน ***ชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท*** 
 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่งกบั

ทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพั่กตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่
มดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็นนโยบาย
ของสายการบนิ 
 

ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้

1. ผูเ้ดนิทางทีย่งัคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรณุาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ
ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรยีมบัตรประจ าตัวขา้ราชการ 
หรอืใบรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางทีท่ าเล่มพาสปอรต์ใหมเ่นือ่งจากเลม่เกา่หมดอายใุหพ้กหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น
บางกรณี 

4. กรณุาพกบตัรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตวั ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบางกรณี 
อา่นเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชดัเจน ทัง้สถานทีท่อ่งเทีย่ว,เทีย่วบนิ,วันเดนิทาง เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเองใน
กรณีทีต่อ้งตอบค าถามทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง 
 


