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เมนู Michelin Guide | Premium SHABU SHABU |  Rooftop Ocean View | BBQ Buffet 

สายการบิน : JEJU AIR 

ตารางสรปุโปรแกรมทอ่งเทีย่วเกาหลี 5 วัน 3 คืน 

วัน โปรแกรมการเดินทาง อาหาร โรงแรม/ที่พัก 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ I ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน - - 

2 
ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน I ทะเลสาบมาจงั I มลัดงโดนัททาวน์ 
โกยางสตารฟิ์ล | ฮานึลปารค์ | เกาะวอลม ิ(ถนนสายวฒันธรรม) 

B : - 
L : อาหารเกาหลฮีนัชกิ 
D : Rooftop BBQ  
(Ocean View) 

BENIKEA THE BLISS 
หรอืเทยีบเท่า โรงแรม

มาตรฐาน 

3 
ไชน่าทาวน์ + หมู่บา้นเทพนิยาย | ชมบรรยากาศทะเลสาบชุนชอน  
เกาะ LEGOLAND | เวนิสเกาหล ี| เรยีนรูว้ฒันธรรมการชงชาเกาหล ี 
พรอ้มเครื่องดื่มฟร ีณ Rooftop Bar 

B : โรงแรม 
L : อสิระตามอธัยาศยั 
(LEGO LAND) 
D : พรเีมยีม ชาบู ชาบ ู

BENIKEA THE BLISS 
หรอืเทยีบเท่า โรงแรม

มาตรฐาน 



 

4 

พพิธิภณัฑส์าหร่าย + เรยีนท าขา้วห่อสาหร่าย + ชุดฮนับก 
พระราชวงัเคยีงบก+พพิธิภณัฑพ์ืน้บา้น | โซชอนคาเฟ่+หมู่บา้น
วฒันธรรม ศูนยเ์วชส าอาง | ศูนยน์ ้ามนัสนแดง 
Duty Free | ศูนยร์วมของวยัรุ่นเกาหลเีมยีงดง 

B : โรงแรม 
L : พุลโกก ิ
D : ไก่ตุ๋นโสม (มชิลนิ
ไกด)์ 

HOLIDAY INN 
HONGDAE หรอื
เทยีบเท่า โรงแรม

มาตรฐาน 

5 
ศูนยโ์สม | ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนาม ู | ฮงแดชอ้ปป้ิงสตรที 
KOREAN SUPERMARKET 

B : โรงแรม 
L : จมิดกัชื่อดงั 
D : - 

- 
 

 

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน 

 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

 

คณะเดนิทางพรอ้มกนัทีจุ่ดหมาย สนามบนิสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ณ 
เคาน์เตอรส์ายการบนิ JEJU AIR โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความ
สะดวกในเรื่องของเอกสาร ตลอดจนสมัภาระของท่าน (**โปรดแสดงเอกสารส าคญัตามมาตรการ
การเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ ณ วนัเดินทาง และพาสปอรต์ให้แก่เจ้าหน้าท่ีในวนั
เดินทาง) หลงัจากเชค็อนิและโหลดสมัภาระเรยีบรอ้ยแล้ว น าท่านออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

สายการบิน รหัสเที่ยวบิน BKK >> ICN รหัสเที่ยวบิน ICN>> BKK 

JEJU AIR 7C2204 01:00 - 08:40 7C2203 20:05 - 00:00 

 

 

 

 

 

KOREA NEW NORMAL 



 

 

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I ทะเลสาบมาจัง 
มัลดงโดนัททาวน์ I โกยังสตาร์ฟลิด์ | ฮานึลปาร์ค | เกาะวอลมิ 
(ถนนสายวัฒนธรรม) 

น าท่านสู ่ ทะเลสาบมาจงั ซึง่เป็น Landmark ใหมข่องเมอืง Paju เหมาะแก่การชมใบไมเ้ปลีย่นส ี
เดนิรบัลม และชมบรรยากาศอนังดงามของทะเลสาบ โดยมไีฮไลทเ์ป็นสะพานแขวนมาจงั ทีท่อดยาว
ขา้มไปมคีวามยาวถงึ 220 เมตร และกวา้ง 1.5 เมตร ถอืเป็นสะพานแขวนทีย่าวทีสุ่ด ในเกาหลี
สามารถรองรบัคนไดถ้งึ 1,280 คน และทนต่อแผน่ดนิไหวขนาด 7 รคิเตอร ์ความพคีอยูต่รงทีก่ลาง
สะพานมพีืน้กระจกใส สามารถมองเหน็ทะเลสาบดา้นล่างไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย อาหารเกาหลีฮนัชิก 
เมนูอาหารสตูรตน้ต ารบัเมอืงชอ็ลลาโดซมั (ผดัเผด็หม ู+ สตูวก์มิจ ิ+ ขา้วหมอ้หนิพรอ้ม
เครื่องเคยีงนานาชนิด) ทีค่ดัสรรเป็นพเิศษ 

มลัดงโดนัททาวน์ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงพาจ ู คาเฟ่ทีม่สีสีนังดงามแปลกตา ดว้ยสถาปัตยกรรม การ
ตกแต่ง สสีนัจดัจา้นทัง้ภายในและภายนอกทีเ่ป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวั  อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งรวมขนม
หวานนานาชนิด ไมว่่าจะเป็น เคก้ เบเกอรี ่ไอศกรมี โดนทั เครื่องดื่มหลายชนิด ฯลฯ หากจะเปรยีบ
ทีน่ี่เป็น “เมอืงแห่งขนมหวาน” กว็่าได ้

  



 

สวรรคข์องนกัชอ้ป.... โกยงัสตารฟิ์ลด ์  หา้งสรรพสนิคา้ทีสุ่ดแห่งความครบครนั และอลงัการดว้ย
พืน้ทีข่นาดใหญ่ทีว่่ากนัไมส่ามารถเดนิครบทุกโซนไดภ้ายในวนัเดยีว ทีร่วบรวมทุกแบรนดเ์นม 
สถานทีพ่กัผอ่น, สถานทีท่ ากจิกรรมยามว่าง , EATOPIA แหล่งรวมสุดยอดรา้นอาหารทัว่โลก พรอ้ม
ดื่มด ่าไปกบัววิแมน่ ้า นอกจากนี้ยงัม ีToy Kingdom อาณาจกัรของเล่นเดก็ขนาดใหญ่ ไปจนถงึทีอ่อก
ก าลงักาย สปา และทีจ่ดักจิกรรมต่าง ๆ ทีต่อบโจทยส์ าหรบัทุกคนในครอบครวั... ทีซ่ึง่นกัชอ้ปตวัจรงิ

หา้มพลาด 

ฮานึลปารค์ สถานทีท่่องเทีย่วยอดฮติในฤดใูบไมเ้ปลีย่นสขีองประเทศเกาหล ีท าเลทีต่ ัง้อยูบ่นเนิน
เขารมิแมน่ ้าฮนัใจกลางกรุงโซล มทีอ้งทุ่งหญา้สชีมพสูุดโรแมนตกิ ทีต่ดักบัสนี ้าตาลทองสุดสายตา 
กอปรกบัลมเยน็ ๆ ของตน้ฤดหูนาวทีพ่ดัพาละอองดอกหญา้สขีาวลอยฟุ้งชวนฝัน....ใหท้่านไดส้มัผสั
ความงดงามเฉพาะช่วงฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ีและฤดหูนาวเท่านัน้ 

เกาะวอลมิ แหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตร ์ และวฒันธรรมสมยัใหมข่องเกาหล ี ทีต่ ัง้อยูร่มิฝัง่
ทะเล นอกจากนี้ยงัมรีา้นอาหารทีม่ชีื่อเสยีงมากมาย รวมถงึสวนสนุกขนาดใหญ่ทีม่เีครื่องเล่น



 

มากมายเพือ่ความสนุกสดุเหวีย่งอยา่งเตม็พกิดั หรอืจะเลอืกนัง่โมโนเรลชมความงามของชายฝัง่
เกาหลใีนมุมทีพ่เิศษกว่าใคร  และทีน่ี่เองทีคุ่ณสามารถสมัผสักบัสนามยงิปืนที ่Yoo Si-jin และ Seo 
Dae-young เคยมาในซรีสีเ์รื่อง Descendants of the Sun 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ย Rooftop BBQ  อาหารป้ิงยา่ง
สไตลเ์กาหลมีเีนื้อสตัวห์ลากหลายใหเ้ลอืกรบัประทาน เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีง 

หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรอืเทยีบเท่า 
โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต ้

  

ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย | ชมบรรยากาศทะเลสาบชุนชอน 
เกาะ LEGOLAND | เวนิสเกาหลี | เรียนรู้วัฒนธรรมการชงชา
เกาหลี พร้อมเครื่องดื่มฟรี ณ Rooftop Bar   

 

รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

อินชอนไชน่าทาวน์ (Incheon China Town) เป็นยา่นชุมชนของชาวจนี ซึง่ถอืก าเนิดจากการเปิด
ท่าเรอือนิชอน ในปี ค.ศ. 1883 เพือ่เป็นพืน้ทีส่ าคญัในการขนสง่ และคา้ขายสนิคา้จากประเทศจนี 
ประเทศเกาหลใีต ้ ในปัจจุบนันี้ ยงัมชีาวจนีทีย่งัคงอาศยัอยู่ เป็นรุ่นที ่ 2 หรอืรุ่นที ่3 นบัจากทีม่กีาร
บุกเบกิเป็นสถานทีท่่องเทีย่วในประเทศเกาหล ี ทีคุ่ณจะไดส้มัผสัถงึศลิปะ วฒันธรรม และ
สถาปัตยกรรมแบบจนี ทีท่ าใหป้ระหนึ่งว่าเดนิอยูใ่นประเทศจนี นอกจากนี้ทัว่ทุกหวัมุมในยา่นนี้ มี
อาหารจนีหลากหลายเลศิรสไวบ้รกิาร โดยภาพผูค้นทีส่ญัจรไปมาอยา่งคกึคกั โคมไฟ แผน่ป้าย
รา้นคา้ทีย่อ้มทอ้งถนนใหเ้ป็นสแีดงซึง่เป็นสมีงคลตามความเชื่อของชาวจนีนัน้เป็นเสน่หท์ีห่าดไูดท้ี่
อนิชอนไชน่าทาวน์เพยีงแห่งเดยีว นอกจากนี้อนิชอนไชน่าทาวน์ยงัมปีระวตัศิาสตรท์ีน่่าหลงใหล 
และอาหารแสนอร่อยมากมายท าใหท้ีน่ี่ไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมากค่ะ อาหารสว่นใหญ่ทีค่นนิยม
ทานกนัทีน่ี่กค็อื 

 



 

หมู่บ้านเทพนิยาย การเปิดท่าเรอือนิชอนในปี ค.ศ. 1883 น าไปสูห่ลัง่ไหลเขา้มาของชาวต่างชาติ
จ านวนมาก ทีเ่ขา้มาในพืน้ทีเ่พือ่การตัง้รกรากถิน่ฐาน และในไมช่า้กก็ลายเป็นหมูบ่า้นทีร่ ่ารวย และ
คนในชุมชนไดป้ลกูสรา้งอาคารทีพ่กัตามรปูแบบของแต่ละประเทศแผน่ดนิเกดิของตน  ท าใหเ้กดิ
ความหลากหลายและงดงามทีผ่สมผสานกนัอยา่งลงตวั ต่อมาคนรุ่นใหมจ่ านวนมากไดค้่อยๆ ยา้ย
ออก และปล่อยใหห้มูบ่า้นอยูใ่นสภาพทีซ่บเซา ดว้ยเหตุนี้คนในชุมชนจงึไดร้่วมกนัชุบชวีติ และ
พฒันายา่นนี้อกีครัง้ โดยการวาดภาพ ทาส ีตลอดจนตกแต่งมุมต่าง ๆ ใหร้าวอยูใ่นเทพนิยาย
คลาสสกิ  

 

เพือ่เดนิทางเขา้สูด่นิแดนแห่งเลโก ้ จ าเป็นตอ้งใช ้ สะพานชุนชอน เพือ่ขา้มไปยงัเกาะกลาง 
ทะเลสาบชุนชอน สะพานชุนชอนไดอ้อกแบบไวอ้ยา่งเรยีบงา่ย ทนัสมยั และลงตวักบัภูมทิศัน์
โดยรอบ ทีส่องฟากฝัง่ท่านจะไดด้ื่มด ่ากบัความงามของทะเลสาบ ทีต่ดักบัทวิเขาน้อยใหญ่ที่
สลบัซบัซอ้นดุจดงัลวดลายทีธ่รรมชาตแิต่งแตม้เพือ่ตอ้นรบัผูม้าเยอืน 



 

 

เกาะ LEGOLAND หรอื LEGOLAND KOREA ดว้ยท าเลทีต่ ัง้ของสวนสนุกแห่งนี้ตัง้อยูบ่นเกาะฮา
จงัโด กลางทะเลสาบชุนชอน จงึถูกเรยีกว่า “เกาะเลโก้”  เปิดตวัเมือ่วนัที ่5 พฤษภาคม ค.ศ. 20222  
โดยออกแบบเป็นรปูทรงตวัต่อเลโก ้ (LEGO) และประดบัดว้ยมนิิฟิกเกอร ์ (Minifigures) ซึง่เป็น
สญัลกัษณ์ทีด่งึดดูผูค้นใหเ้ขา้มาเพลดิเพลนิทีส่วนสนุก แถมยงัตื่นตาไปกบัการตกแต่งของสวนสนุก
อกีดว้ย เพราะเนรมติใหท้ัง้สวนสนุกเตม็ไปดว้ยเลโก ้ ซึง่ชื่อเตม็ๆ ของสวนสนุก คอื LEGOLAND 
Korea Resort นอกจากจะมสีวนสนุกทีม่เีครื่องเล่นมากกว่า 40 ชนิด นอกจากนี้ยงัมโีรงแรมเปิด
ใหบ้รกิารถงึ 154 หอ้งอกีดว้ย เหมาะส าหรบัการพกัผอ่นของทุกคนในครอบครวั Legoland เกาหล ี
เปิดเป็นแห่งที ่10 ของโลก และเป็นแห่งแรกทีส่รา้งอยูบ่นเกาะ 

อสิระตามอธัยาศยั ที ่LEGOLAND โดยภายในสวนสนุกมโีซนอาหารทีห่ลากหลาย ทัง้
แบบตะวนัตก และตะวนัออก หรอืเป็นแบบเกาหลตีน้ต ารบักม็ไีวส้ าหรบับรกิารดว้ย 

 

เวนิสเกาหลี ดัง่ยกเมอืงเวนิส มาไวใ้กล ้ ๆ กรงุโซล ... Laveniche March Avenue กบัสถานที่
ท่องเทีย่วแห่งใหมล่่าสุด ของเมอืงคมิโป ทีน่ี่ถูกสรา้งขึน้ในรปูแบบสถาปัตยกรรม และภูมทิศัน์ใน
แบบเวนสิ เมอืงแห่งสายน ้า ทีท่ าใหบ้รรยากาศสองฝัง่น ้าเป็นอาณาจกัรแห่งชอ้ปป้ิง ขนาดใหญ่ทีข่น
สนิคา้แบรนดเ์นม เครื่องส าอาง และแฟชัน่สุดล ้า พรอ้มดว้ยรา้นคา้มากมายมาไวบ้รกิารอยา่งครบ
ครนั นอกจากผูม้าเยอืนจะไดร้บัความสุขจากการจบัจ่าย ทีน่ี่ยงัมบีรกิาร "เรอืปัน่" ไวใ้หบ้รกิาร โดย
ค่าอตัราค่าบรกิารเริม่ตน้ที ่15,000 วอน หรอืเลอืกทีจ่ะนัง่รบัลมทีค่าเฟ่รมิน ้า จบิเครื่องดื่มเยน็ ๆ ชม



 

ทอ้งฟ้าทีก่ าลงัจะเปลีย่นส ีหรอืเดนิถ่ายรปูตามมุมต่าง ๆ ทีร่บัรองว่าไมแ่พก้บัการไดไ้ปเยอืนเมอืงเว
นิสจรงิ ๆ  

 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย พรีเมียม ชาบู ชาบู (SHABU 
SHABU) น ้าซุปตน้ต ารบัเกาหล ี พรอ้มดว้ยวตัถุดบิคดัสรรพเิศษ เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีง
นานาชนิด  (เตมิเนื้อและปอเป๊ียะไมจ่ ากดั) 

 

หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรอืเทยีบเท่า 
โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต ้

สง่ทา้ยวนัแห่งความสุขสดุพเิศษ  ดว้ยการเรยีนรูว้ธิกีารชงชา และดื่มชาแบบดัง้เดมิของเกาหล ี ใน
บรรยากาศทีผ่อ่นคลายของ 8 BAR บารข์องโรงแรม .... ตบทา้ยดว้ย “เครื่องดื่มสไตลเ์กาหล”ี กอ่น
พกัผอ่นตามอธัยาศยั (เมนูเครื่องดื่มอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม) 

  



 

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนท าข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก 
พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
โซชอนคาเฟ+่หมู่บ้านวัฒนธรรม | ศูนย์เวชส าอาง  
ศูนย์น ้ามันสนแดง | Duty Free  
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง 

รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

พิพิธภณัฑส์าหร่าย ทีบ่อกเล่า และรวบรวมเรื่องต่าง ๆ เกีย่วกบัสาหร่าย อาหารชัน้ยอดของเกาหลี
ใต ้ ทีก่ลายเป็นสว่นหนึ่งของ วฒันธรรมการประกอบอาหารของชนชาตเิกาหล.ี... “ขา้วห่อสาหร่าย” 
อาหารประจ าชาตเิมนูขึน้ชื่อ .... เมือ่ไปถงึถิน่ก าเนิดของเมนู ขอเชญิชวนทุกท่านเรียนรู้การท าขา้ว
ห่อสาหร่ายดว้ยตวัเอง พรอ้มกบัใชโ้อกาสนี้ ร่วมเป็นสว่นหนึ่งในวฒันธรรมการแต่งกายชุดประจ า
ชาตอินังดงามของแดนโสมขาว โดยใสชุ่ดฮนับกหลากหลายแบบทีม่ไีวใ้หเ้ลอืก พรอ้มถ่ายรปูกบั
ฉากและพรอ็พทีเ่ตรยีมไว ้ เกบ็เป็นทีร่ะลกึว่าครึง่หนึ่ง ว่าเราไดเ้คยมาเยอืนดนิแดนทีม่วีฒันธรรมอนั
งดงามหลากหลายเช่นนี้ 
 

น าท่านเขา้สู ่พระราชวงัเคียงบก พระราชวงัโบราณใหญ่ทีสุ่ดในประวตัศิาสตรเ์กาหลมีอีายุกว่า 600 
ปี พระราชวงัแห่งนี้มหีมูพ่ระทีน่ัง่มากกว่า 200 หลงั และไดถู้กท าลายไปในสมยัทีญ่ีปุ่่ นเขา้มายดึ
ครอง และทัง้ยงัเคยเป็นศนูยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิ ์ สรา้งขึน้ในสมยั
ราชวงศโ์ชซอนซึง่เป็นราชวงศส์ุดทา้ยภายใตก้ารปกครองของระบอบกษตัรยิเ์กาหล ี ปัจจุบนัไดร้บั



 

การบรูณะใหใ้กลเ้คยีงกบัพระราชวงัเดมิมากทีสุ่ด และน าท่านชม พิพิธภณัฑพ้ื์นบ้าน เพือ่ยอ้นอดตี
สมัผสัชวีติความเป็นอยู ่และเรื่องราวต่าง ๆ ในประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม และศลิปะของเกาหลี 

 

หมู่บ้านวฒันธรรมโซชอน เป็นหมูบ่า้นเก่าแกอ่ยูใ่นยา่นเดยีวกบัพระราชวงัเคยีงบก เอกลกัษณ์
เด่นของหมูบ่า้นี้คอื บรรยากาศโดยรอบจะเป็นบรรยากาศของสถาปัตยกรรมในแบบโบราณของ
เกาหล ีทีไ่ดร้บัการอนุรกัษ์และดแูลเป็นอยา่งด ีซึง่มใิช่เพยีงเป็นแค่หมูบ่า้นไวส้ าหรบัจดัแสดงเท่านัน้ 
แต่ปัจจุบนัยงัมผีูค้นทีอ่าศยัอยูใ่นบา้นโบราณนัน้จรงิ ๆ โดยในหมูบ่า้นนี้ มทีัง้พพิธิภณัฑ ์รา้นอาหาร 
รา้นหนงัสอื รา้นของฝากนานชนิด ทีเ่รยีกว่าเป็นจดุเด่นของหมูบ่า้นโซชอนเลยกค็อื ตรอกคาเฟ่ โดย
ในตรอกมรีา้นคาเฟ่น้อยใหญ่ เรยีงรายใหเ้ลอืกดื่มด ่าไดต้ามอธัยาศยั และทีท่ าใหห้มูบ่า้นแห่งนี้
น่าสนใจมากขึน้ไปอกี คอืการตกแต่งแบบใหมท่ีเ่ขา้กบับรรยากาศโดยรอบแบบเก่า เป็นอกีหนึ่ง
ความลงตวัทีไ่มค่วรพลาด 

 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนูพลุโกกิ (BULGOGI) เมนู
ทีม่สีว่นผสม หมหูมกัชิน้บางๆ ปลาหมกึสดๆ ผกัต่างๆ น ามาตม้รวมกนั โดยสามารถ
ทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า พรอ้มเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุงรส
สาหร่าย กมิจ ิ

 

น าทุกท่านสู ่ ศนูยเ์วชส าอาง ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เครื่องส าอางคุณภาพดใีนราคาลดพเิศษ อาทคิรมี
น ้าแตก, ครมีโบทอ็กซ,์ ครมีหอยทาก ฯลฯ.... ตามดว้ย ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง ผลติจากใบสนเขม็
แดงในประเทศเกาหล ี  ทีม่สีรรพคุณ ช่วยชะลา้งไขมนัในเสน้เลอืด เพือ่ป้องกนัการอุดตนัของเสน้
เลอืด พรอ้มชมการสาธติ เพือ่ใหใ้หท้่านไดเ้หน็สรรพคุณอยา่งชดัเจนมากยิง่ขึน้ และน าทุกท่าน
เลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดวิตีฟ้ร ี(DUTY FREE) ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย
กว่า 500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดบั ฯลฯ 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร ระดบัมิชลินไกด ์บรกิารท่านดว้ย ซมัเกทงั หรือ
เมนูไก่ตุ๋นโสม อาหารต ารบัชาววงัในสมยัก่อน ปัจจุบนัเป็นอาหารเลื่องชื่อมากของเมอืง



 

หลวง ภายในตวัไก่จะมขีา้วเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเสริฟ์พรอ้ม
เครื่องเคยีงทีเ่รยีกว่า กกัตุก ีเสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด า และเกลอื 

พาท่านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงที ่ ศนูยร์วมของวยัรุ่นเกาหลีเมียงดง ไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งรวม
แฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแต่ละวนัจะมวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิงกนัอยา่งลน้หลาม ท่าน
สามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เครื่องส าอางซึง่เป็นทีรู่จ้กัอยา่ง
ดขีองคนไทย อาท ิLANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP 
เป็นตน้ ยงัม ีเสือ้ผา้ เครือ่งประดบั, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนงัและซรียีย์อดฮติ ตลอดจนของทีร่ะลกึทีม่ี
รปูดาราคนโปรดของท่านอยูใ่นสนิคา้หลากหลายชนิดใหไ้ดเ้ลอืกซือ้กนั.... หรอืจะเลอืกเดนิตรงขึน้
เนินไปไมไ่กลนกั จะพบกบัโบสถค์าทอลกิหลงัใหญ่ ซึง่เป็นโบสถป์ระจ าเขตปกครองกรุงโซล ตัง้
ตระหงา่นอยูบ่นเนิน หรอืชื่ออย่างเป็นทางการคอื “อาสนวิหารพระนางมารียผ์ู้ปฏิสนธินิรมล” 
นอกจากจะไดช้มกบัสถาปัตยกรรมทีส่รา้งมากว่า 130 ปี โดยรอบอาสนวหิารถูกตกแต่งดว้ยศลิปะ 
แบบเกาหลซีึง่ทีน่ี่คุณอาจจะเหน็รปูปัน้พระเยซู ทีแ่ปลกออกไป และทีพ่ลาดไมไ่ด ้ดารานกัรอ้งเกาหลี
จ านวนไมน้่อยทีเ่ป็นคาทอลกิ เดนิทางมาโบสถท์ีแ่ห่งนี้ เพือ่ขอพรจากพระแมม่ารยี ์ โดยพระรปูของ
พระแมท่ีเ่ป็นองคอ์ุปถมัภป์ระดษิฐานอยูใ่นถ ้าทีจ่ าลองมาจากเมอืงลรูด์ ในประเทศฝรัง่เศส ทีซ่ึง่เชื่อ
ว่าพระแมป่ระจกัษม์า 

หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั SEOUL: HOLIDAY INN EXPRESS HONGDAE HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต ้

 

ศูนย์โสม | ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู  | ฮงแดช้อปป้ิงสตรีท | 
SUPERMARKET 

 

รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 
น าท่านรูจ้กัตน้ก าเนิด และคุณค่าของสมุนไพรโสมเกาหล ี หรอืราชาแห่งมวลสมุนไพร ที ่ ศนูยโ์สม 
เพราะเกาหลใีตเ้ป็นประเทศทีม่กีารผลติโสมเกาหลทีีม่คีุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก และมี



 

คุณประโยชน์นานปัการ เช่น ช่วยเสรมิความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าใหจ้ติใจ
สงบและเพิม่พละก าลงั โดยมสีรรพคุณทางการแพทย ์ ช่วยบ ารุงหวัใจของคุณไดเ้ป็นอยา่งด ี ช่วย
ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด ฯลฯ จากนัน้น าท่านเขา้ชม ศนูยส์มุนไพร หรอื ฮ๊อกเกตนาม ูใหมล่่าสุด
ของเกาหล ี โดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ สรรพคุณช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัที่
สะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั ไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ และยงัสง่ผลดตี่อสุขภาพ
ร่างกายของท่านเองอกีดว้ย 
 

รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย จิมดกั (JIMDAK) เป็นเมนูไก่
ประกอบดว้ยวุน้เสน้ เกาหล ีคลุกดว้ยน ้าซุป รสชาตกิลมกล่อม เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 
พรอ้มเครื่องเคยีงเกาหล ี
 

น าทุกท่านสู ่ฮงแดวอรค์ก้ิงสตรีท เป็นถนนยา่นมหาวทิยาลยัฮงอกิ ซึ่งมชีื่อเสยีงดา้นศลิปะ ทีน่ี่จะมี
บรรดานกัศกึษาน าของประดษิฐจ์ากแฮนดเ์มดมาวางจ าหน่ายและมรีา้นคา้ขายสนิคา้วยัรุ่นต่าง ๆ 
รวมถงึเหล่าไอดอลนิยมมาแสดงดนตร ีเตน้ หรอืท ากจิกรรมต่าง ๆ เพือ่แสดงความสมารถกนัในยา่น
นี้ .... อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและชมงานศลิปะตลอดทาง 
หลงัจากนัน้ไดเ้วลาน าท่านสู ่ สนามบนิอนิชอน เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทาง
แวะชอ้ปป้ิงที ่ KOREAN SUPERMARKETเพือ่ซือ้ของฝากทีร่ะลกึ มรีา้นขนมพืน้เมอืงเกาหลี
หลากหลายชนิด กมิจ ิไก่ตุ๋นโสมทีบ่รรจุอยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว ฯลฯ 

ได้เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู 

สายการบิน รหัสเที่ยวบิน BKK >> ICN รหัสเที่ยวบิน ICN>> BKK 

JEJU AIR 7C2204 01:00 - 08:40 7C2203 20:05 - 00:00 

 

 

 



 

อัตราค่าบริการ 

เดือน กันยายน 2022 

พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

04-08 | 05-09 | 11-15 | 12-16 | 18-22 

19-23 | 25-29 | 26-30 

17,900.- 

03-07 | 06-10 | 10-14 | 13 -17 | 17-21 

20-24 | 24-28 | 27-01 

18,900.- 

01-05 | 02-06 | 07-11 | 08-12 | 09-13 

14-18 | 15-19 | 16-20 | 21-25 | 22-26 

23-27 | 28-02 | 29-03 | 30-04 

19,900.- 

 

เดือน ตุลาคม 2022 

พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

31-04 18,900.- 

01-05 | 02-06 | 03-07 | 04-08 

05-09 | 06-10 | 07-11 | 08-12 | 09-13 

10-14 | 11-15 | 15-19 | 16-20 | 17-21 

18-22 | 25-29 | 26-30 | 27-31 | 28-01 

29-02 | 30-03 

19,900.- 

12-16 | 13-17 | 14-18 | 19-23 | 20-24 

21-25 | 22-26 | 23-27 | 24-28 

20,900.- 

 

เดือน พฤศจิกายน 2022 

พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

06-10 | 07-11 | 13-17 | 14-18 | 20-24 

21-25 | 27-01 | 28-02 

17,900.- 

01-05 | 05-09 | 08-12 | 12-16 | 15-19 

19-23 | 22-26 | 26-30 | 29-03 

18,900.- 

02-06 | 03-07 | 04-08 | 09-13 | 10-14 

11-15 | 16-20 | 17-21 | 18-22 | 23-27 

24-28 | 25-29 | 30-04 

19,900.- 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หมายเหตุ: อตัราค่าบริการ 
+ หากท่านตอ้งการหอ้งส าหรบัพกัเดีย่ว สามารถจ่ายเพิม่เตมิอกี ท่านละ 5,900.- จากราคาผูใ้หญ ่
+ หากท่านตอ้งการเดนิทางแบบไมใ่ชต้ัว๋ (JOIN LAND) คดิราคา ท่านละ 6,000.- บาท/ท่าน | ทารก 6,000.- (ไม่เกนิ 2 
ขวบ) 

*กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 

เจา้หน้าทีจ่ะส่งใบนัดหมายการเดนิทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดนิทางเท่านัน้!!! 

หากมกีารเปลีย่นแปลงจะรบีแจง้ใหท้ราบ หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หน้าทีท่นัที 

***ลูกคา้มคีวามจ าเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร์ อนัได้แก่ ศูนยโ์สม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนยเ์วชส าอาง,  

ศูนยน์ ้ามนัสนแดง, ศูนยพ์ลอยอเมทสิ หากท่านไม่ตอ้งการเขา้รา้นดงักล่าว  

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าบรกิารเพิม่ท่านละ 300 USD*** 

 

 กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 
และช าระส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางภายใน 14 วนั*มดัจ าขัน้ต า่ 10,000.-บาท/ท่าน/ทริป* 



 

เอกสารส าคัญตามเง่ือนไขการท่องเที่ยวเกาหลี 

1. วคัซนี Passport (ใบยนืยนัการฉีดวคัซนี) 
2. ลงทะเบยีน K-ETA โดยช าระค่าธรรมเนียมการลงทะเบยีนเพิม่ท่านละ 990.- บาท(ต่อครัง้) 
3. ลงทะเบยีน Q-CODE ทางบรษิทัด าเนินการให ้ไมม่คี่าธรรมเนียม  
4. ผลตรวจ Covid-19 ทีเ่ป็นลบก่อน 48 ชัว่โมง ก่อนเดนิทางเป็นภาษาองักฤษ 
5. ลงทะเบยีน THAILAND PASS ลูกคา้ลงทะเบยีนเอง 
**กรณุาส่งเอกสารทุกฉบบัมาท่ีบริษทัก่อนบิน เพราะต้องแสดงหน้าเคาเตอรท์ุกฉบบั เน่ืองจากไม่สามารถใช้เป็นรปูใน

มือถือได*้* 
 

อัตราทัวร์รวม 

☑ ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ   
☑ ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ        
☑ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ        
☑ ค่าทีพ่กัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า  
☑ ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ        
☑ ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี         
☑ ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก.      
☑ ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
☑ ค่าบตัรเขา้สวนสนุกตามโปรแกรม 
☑ ปลัก๊ไฟ ADAPTER  
 
อัตราทัวร์ไม่รวม 

☒ ค่าด าเนินการลงทะเบยีน K-ETA (กรณีให้ทางบริษทัจดัท าให้) รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมด 
☒ ค่าตรวจ RT-PCR ตามมาตรการต่าง ๆ ของประเทศเกาหลีใต้ และของประเทศไทย รวมถึงค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องทัง้หมด กบัมาตรการท่ีทางภาครฐัทัง้สองประเทศก าหนดขึ้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา  
☒ ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ

เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
☒ ค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  ท่านละ 1,500 บาท  
☒ หากผูเ้ดนิทางไม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางประเทศไทย มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 5,000 บาท 
☒ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%      
☒ ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.)   
☒ ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1.พาสปอรต์ 2.ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3.ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4.

ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5.สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6.รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู แลว้ทางบรษิทัฯจะเป็นผูด้ าเนินการยื่นวซี่าให้



 

ท่านโดยจ่ายค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้วเจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเอง
ก่อนจะยื่นวซี่า) 

 

หมายเหตุ 

◆ กรณุาศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัมาตรการใหม่ของประเทศเกาหลีใต้ในการเดินทางเข้าประเทศ และ
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครดั 

◆ จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่  25 ท่าน ขึน้ไป 
◆ เทีย่วบนิ ราคารายการท่องเทีย่ว และอาหาร สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า

(ค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 
◆ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตารางการบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
◆ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง,เจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีไ่ทยและในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศ เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนีเขา้ออก
เมอืง หรอืในกรณีอื่นๆการพจิารณาเป็นเอกสทิธิแ์ละวจิารณญาณของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงาน
เท่านัน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัไม่สามารถท าการเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิได ้(เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋
ราคาพเิศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ) ทัง้นี้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรห์รอืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

◆ หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของท่าน นับจากวนัทีเ่ดนิทางไปและกลบั ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และ
ตอ้งเหลอืหน้ากระดาษพอใหเ้จา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงสามารถประทบัตราได ้และตอ้งอยูใ่นสภาพทีส่มบูรณ์ ไม่ช ารุด 
หรอืฉีกขาด  

◆ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจ่อ
การจลาจล, การปฏวิตัแิละอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ไมว่่าจะเป็นทางตรงหรอืทางออ้ม 

◆ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตทุีเ่กดิจากความ
ประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง รวมถงึการเจบ็ป่วย และการตาย 

◆ หลงัจากไดร้บัเอกสารเรยีกเกบ็เงนิ (Invoice) กรุณาช าระเงดิมดัจ าภายใน 3 วนั และส่งหลกัฐานการช าระเงนิพรอ้มหน้า
พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทาง และช าระเงนิทัง้หมดก่อนการเดนิทางภายใน 14 วนั  

◆ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาทไิม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทาง
แลว้ 

◆ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

◆ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอื่นๆทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี้เพื่อความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั 

◆ มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ นอกจากมเีอกสาร  ลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้  



 

◆ ในกรณีทีลู่กคา้ตัง้ครรภ ์ตอ้งมใีบรบัรองจากแพทยว์่าสามารถเดนิทางท่องเทีย่วได ้และมอีายุไมเ่กนิ 7 วนั นับจากวนัที่
เดนิทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า 

◆ กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุป๊นักเรยีน กรุ๊ปดงูาน ไม่สามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได้ 
◆ กรณีทีท่่านซื้อเฉพาะแพค็เกจทวัรไ์ม่รวมตัว๋เครื่องบนิ จะไม่รวมค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 

1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยกเลิก 
- ตอ้งยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกว่า 45 วนัเท่านัน้ คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
- หากยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 45 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรท์ุกกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรยีน กรุ๊ปดงูาน เมื่อช าระแลว้ไม่สามารถคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ 

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได ้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ  
หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT  

จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมด 


