
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
 

 

 

เดนิทางโดยสายการบนิจนิแอร ์โหลดกระเป๋าได ้15 กโิลกรมั 

พเิศษ !!!!!  พกั กรงุโซล 3 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

( พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น ) 

พกัเดีย่ว 

01 – 05 ธนัวาคม 2562 วนัพอ่ 17,900.- 5,500.- 

03 – 07 ธนัวาคม 2562 วนัพอ่ 17,900.- 5,500.- 

05 – 09 ธนัวาคม 2562 วนัพอ่ 17,900.- 5,500.- 

07 – 11 ธนัวาคม 2562 วนัรฐัธรรมนญู 17,900.- 5,500.- 

09 – 13 ธนัวาคม 2562 วนัรฐัธรรมนญู 17,900.- 5,500.- 

11 – 15 ธนัวาคม 2562 17,900.- 5,500.- 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 17,900.- 5,500.- 

15 – 19 ธนัวาคม 2562 16,900.- 5,500.- 

17 – 21 ธนัวาคม 2562 17,900.- 5,500.- 

19 – 23 ธนัวาคม 2562 17,900.- 5,500.- 

21 – 25 ธนัวาคม 2562 17,900.- 5,500.- 

23 – 27 ธนัวาคม 2562 17,900.- 5,500.- 

25 – 29 ธนัวาคม 2562 19,900.- 5,500.- 

27 – 31 ธนัวาคม 2562 22,900.- 6,500.- 

29 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2563 วนัปีใหม ่ 25,900.- 6,500.- 

01 – 05 มกราคม 2563 วนัปีใหม ่ 17,900.- 5,500.- 

03 – 07 มกราคม 2563 18,900.- 5,500.- 

05 – 09 มกราคม 2563 17,900.- 5,500.- 

07 – 11 มกราคม 2563 18,900.- 5,500.- 

09 – 13 มกราคม 2563 18,900.- 5,500.- 
*** ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก *** 

ราคาอืน่ๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายุต า่กวา่ 2 ปี) ราคา 8,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 8,900 บาท 
 

 
 
 
 
 

 
 

สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขาไป LJ004 BKK - ICN 22.25 – 05.40+1 

สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขากลบั LJ003 ICN - BKK 17.10 – 21.10 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้
ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู ่

เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณ ี



 
 
 
 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
19.30 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประต ู4เคานเ์ตอร ์P 

 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

22.25 น. เหริฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ 004 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ช ัว่โมง) 
 บรกิาร SNACK BOX บนเครือ่ง 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

วนัทีส่อง     อนิชอน – เกาะนาม ิ– ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่– เลน่สก ี 

05.40 น. เทีย่วบนิLJ004เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2ช.ม.) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนอูดุง้ 

 น าท่านสู่ เกาะนาม ิตัง้อยู่ที่เมืองชนุชอน จังหวัดคังว็อน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออก 63 กโิลเมตร เป็น
แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหลใีต ้เกาะนามมีรีูปร่างเหมอืนใบไมล้อยน ้า เป็นเกาะกลางแม่น ้าฮัน ซึง่เกดิจาก
การสรา้งเขือ่นชอ็งพย็อง โดง่ดงัจากซรีสีเ์รือ่ง เพลงรักในสายลมหนาว ซึง่ใชเ้กาะนามเีป็นสถานทีถ่า่ยท า เกาะนามี

ไดช้ือ่ตามนายพลนัมอ ีทีร่ับราชการตัง้แตอ่ายุ 17 ปี บดิาอยู่ในตระกลูสงูศกัดิ ์สว่นมารดาเป็นเจา้ฟ้าหญงิ เขาน าทพั
กวาดลา้งจลาจลในพื้นทีภ่าคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไดท้ัง้หมด และไดร้ับต าแหน่งสงูเมือ่ยังมี
อายุเพียง 26 ปี แตห่ลงัจากเปลีย่นรัชกาลใหม่ เขาก็ถกูใสร่า้ยว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชวีติพรอ้มกบัมารดาและ

พวกรวม 25 คน ต่อมา หลังผลัดเปลี่ยนรัชกาลใหม่อีกครัง้ ไดม้ีการพสิจูน์พบว่าขอ้กล่าวหาทัง้หมดลว้นเป็นเท็จ 
เขาจงึไดร้ับคนืยศถาบรรดาศักดิด์งัเดมิ เกาะแห่งนี้มีทวิทศันท์ีส่วยงามไปดว้ยตน้เกาลดัและทวิสนเรยีงราย ในชว่ง

ฤดูใบไมร้่วงจะมีเทศกาลใบไมเ้ปลีย่นส ีใบไมต้่างเปลีย่นเป็นสแีดงสวยงาม และมีสสุานของนายพลนามี ซ ึง่ยังคง
ตัง้อยู่ ณ เกาะแห่งนี้ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ทคัคาลบ ีหรอืไกบ่ารบ์คีวิผัดซอสเกาหลอีาหาร

เลือ่งชือ่ของเมืองชนุชอน โดยน าไก่บารบ์ีควิ มันหวาน ผัดกะหล ่าตน้  กระเทยีม ต๊อกหรือขา้วปั้น และซอสมาผัด
รวมกนับนกระทะแบนด าคลกุเคลา้ทกุอย่างใหเ้ขา้ที ่รับประทานกบัผัดกาดเกาหลแีละเครือ่งเคยีง 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 

 น าท่านเยีย่มชมไร่ผลไมส้ง่ออกทีส่ าคัญในฤดหูนาว ที ่ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่เชญิทา่นลิม้รส สตรอเบอรร์ี่เกาหลสีดๆ ใน
บรรยากาศภายในไร่สตรอเบอรร์ีอ่ย่างแทจ้รงิ ทา่นจะไดพ้บกบัวถิชีวีติชาวไร่สตรอเบอรร์ีข่องเกาหล ีว่ามวีธิกีารปลูก
อย่างไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ี่ทีข่นาดใหญ่เป็นพเิศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นทีช่ืน่ชอบของชาวเกาหลี

เองและชาวตา่งชาต ิและยังเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลกู การดแูลรักษาผลสตรอเบอรร์ี ่และ
ทา่นยังสามารถเลอืกเก็บสตรอเบอรร์ี ่และเลอืกชมิไดจ้ากภายในไร่ พรอ้มทัง้ยังสามารถซือ้กลบัไปฝากคนทางบา้น
ไดด้ว้ย (หมายเหต:ุ สามารถไปไร่สตรอเบอรรร์ีไ่ดต้ัง้แตเ่ดอืน ธ.ค. – เม.ย. 63 เทา่นัน้)   

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปสมัผัสความสนุกสดุมันสก์บัการเล่นสกบีนลานสกขีนาดใหญ่ ณ สกรีสีอรท์ที ่ซ ึง่ลานสกี

แห่งนี้จะมีความทา้ทายใหท้่านไดส้ัมผัสดว้ยเนนิหมิะ ประกอบไปดว้ยเนนิสกีถงึ 2 เนินดว้ยกัน แบ่งเป็นเนินสกี
ส าหรับผูฝึ้กหัดเล่น 1 เนนิ, และเนินส าหรับผูท้ีเ่ล่นช านาญแลว้ 1 เนิน มีเวลาใหท้่านไดส้นุกกับการเล่นสกอีย่าง

เต็มที่ ส าหรับท่านที่ไม่เล่นสกี หรือ สโนสเลด ก็สามารถถ่ายรูปรอบๆ ลานสก ีหรือ หาเครื่องดืม่ ของว่าง รอ้นๆ 
ทานตามรา้นคา้ในรสีอรท์ตามอัยธยาศยั  (ไมร่วมคา่เชา่ชุดสกแีละอปุกรณ์สกปีระมาณทา่นละ 50,000 วอน)    

 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนู OSAM หรอืหมูและปลาหมกึผดัน า้คลุกคลกิ  

เนื้อหมูและปลาหมกึย่างบารบ์คีวิหมักสไตลส์มัยใหม่เกาหลคีนตา่งประเทศนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวาน
เผ็ดเล็กนอ้ย โดยการน าบารบ์คีวิหมูปลาหมกึลงในกระทะครึง่วงกลมพรอ้มน ้าซปุปรุงรส 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SEOUL GALAXY HOTEL , RAMADA GIMPO HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 
 
 

 



 
 
 
 

 

วนัทีส่าม หมูบ่า้นโบราณเกาหลอีนึพยอง - ลอตเต ้อควาเรยีม – ลอตเต ้ทาวเวอร ์– สวนสนกุลอตเตเ้วลิด ์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นชม หมูบ่า้นโบราณเกาหลอีนึพยอง อยู่ในโซล ห่างจากย่านอนิซาดงไปเพียง 15-20นาท ี หมู่บา้นดัง้เดมิ

สไตลเ์กาหล ีเปิดสมัผัสประสบการณ์ใหม่กบัความเป็นอดตีเกา่แกข่องชาวแดนโสม บา้นไมโ้บราณ สถานทีอ่ยู่อาศยั 
และธรรมชาตสิดุใกลช้ดิ เป็นหมู่บา้นโบราณทีซ่อ่นตวัอยู่ทา่มกลางธรรมชาต ิมีภเูขาโอบลอ้ม บรรยากาศเหมอืนได ้
ออกไปตา่งจังหวัด บรรยากาศเงยีบ สงบ มคีาเฟ่ในสไตสฮ์ันอก ทัง้แบบดัง้เดมิและผสมผสานสมัยใหม่อย่างลงตวั 

 น าทา่นชม ลอตเต ้อควาเรยีม  รวมคา่บตัรเขา้ชมอควาเรยีม พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าทีอ่ยู่ในกรุงโซล โดยจะแบ่งเป็น
โซนต่างๆ ทัง้หมด 9 โซน โซนแรก คอื Rivers of Korea ทีโ่ซนนี้เป็นของสตัวท์ีอ่ยู่ในน ้าจืดตามแม่น ้า ทะเลสาบ 

ในประเทศเกาหล ีโซนทีส่อง คอื Tropical River ในโซนนี้ก็จะมีสตัวใ์นเขตรอ้นเป็นหลัก  โซนทีส่ามคอื Amazon 
River  ในโซนนี้ก็จะมปีลาน ้าจดืทีใ่หญ่ทีส่ดุ อย่าง Pirarucu และ Arowana ซึง่อาศยัอยู่ในแม่น ้าอเมซอน โซนที ่4 
คอื Sea Lion Zone เสน่หท์ีน่่าหลงใหลของโซนนี้คอืสงิโตทะเลทีว่่ายน ้าไปมา สว่นโซนที ่5 ก็คอื The Ocean คอื 

เป็นเหมอืนหัวใจของอควาเรียมแห่งนี้  โซนต่อไป โซนที ่6  ซึง่มีดาราของทีน่ี่ก็คอื Beluga Whale แหวกว่ายเล่น
ลูกบอล ทั ้งเด็กและผูใ้หญ่ก็ชอบโซนนี้ โซนที่ 7 คือ Coral Reef Garden โซนนี้จะมีสารพัดสัวต์น ้ าตามแนว
ประการังใหไ้ดดู้กัน โซนที่ 8 คือ Play Ocean โซนนี้จะไดส้ัมผัสสัตวท์ะเลอย่างปลาดาว และโซนสุดทา้ย คือ 

Polar Region Zone เป็นโซนเรยีนรูเ้กีย่วกบัเพนกวนิ ทา่นจะไดเ้พลนิเพลนิกนัไปโลกใตท้อ้งทะเล  
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนูเซ็ทปลาย่าง เป็นเซ็ทปลาย่างทานกับขา้ว

เกาหลรีอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 น าท่านเขา้ชม ลอตเตเ้วลิด ์ทาวเวอร ์ไม่รวมค่าข ึน้ลฟิต ์ เป็นสถาปัตยกรรมอาคารทีโ่ดดเด่น มีแรงบันดาลใจจาก

ภาพวาดเซรามกิเกาหล ีและพู่กันเขยีน เป็นตกึทีส่งูเป็นล าดบัที ่6 ของโลก(556 เมตร) มทีัง้หมด 123 ชัน้ ดา้นบน

ทาวเวอรป์ระกอบดว้ยแกลเลอรี ่คาเฟ่ โรงแรมหรู และหอชมววิ Skywalk ทีส่ามารถชืน่ชมทศันียภาพอันงดงามของ
ไฟในตัวเมอืงกรุงโซลไดอ้ย่างทัว่ถงึ ซึง่ไดร้ับการบันทกึในสถติโิลกกนิเนสส ์(Guinness World Records) 3 อย่าง

คอื Sky deck ชัน้ 118 เป็นหอชมววิที่มีพื้นเป็นกระจกที่สงูทีส่ดุในโลก   ลฟิต ์Sky Shuttle เป็นลฟิตโ์ดยสารคู่ที่
เร็วทีสุ่ด ดว้ยความเร็ว 10 เมตร / วนิาที  และ Sky Shuttle ยังเป็นลฟิทท์ีใ่ชง้านในระยะทางที่ยาวนานที่สุด*** 
ราคานี้ไม่รวมค่าลฟิต์ ท่านใดสนใจโปรดสอบถามราคา กับ หัวหนา้ทัวร์ (ค่าลิฟต์ 27,000 วอน ) หากท่านใดที่ไม่สนใจ 

สามารถเดนิ ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ที ่ลอตเตเ้วลิด์มอลล ์เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้น าทีม่ชีวีติชวีาแหง่หนึง่ของกรงุโซล ตัง้อยูต่ดิกับ
ทาวเวอร ์เต็มไปดว้ยรา้นหรหูรา และรา้นจ าหน่ายสนิคา้ปลอดภาษีจากหลากหลายแบรนดท์ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ***  



 
 
 
 

 

 

  

 น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุลอตเตเ้วลิด ์รวมบัตรเครือ่งเลน่ไม่จ ากดัจ านวนรอบ เป็นสวนสนุกแห่งหนึง่ตัง้อยู่ในกรุง
โซล ประเทศเกาหลใีต ้พื้นทีป่ระกอบดว้ยสวนสนุกในร่มและกลางแจง้ และมีส ิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆในบรเิวณ
สวนสนุก อาท ิการเชือ่มต่อกับระบบรถไฟฟ้ารางเดีย่ว หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม และพพิธิภัณฑพ์ื้นบา้นของเกาหล ี

รวมทัง้โรงภาพยนตร ์และพืน้ทีส่ าหรับการกฬีา สวนสนุกในร่มของลอ๊ตเตเ้วลิดเ์ป็นสวนสนุกในร่มทีม่ขีนาดใหญ่ตดิ
อันดับโลก สวนสนุกในร่มนี้ จะมดีว้ยกัน ทัง้หมด 4 ชัน้ แต่ละชัน้จะมีทังเครือ่งเล่นต่างๆ รา้นอาหาร และ รา้นขาย

ของ มลีานสเก็ต นา้แข็งขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง เครือ่งเลน่ยอดฮติทแีนะน าคอื THE ADVENTURE OF SIND BAD 
, THE CONQUISTADOR , FLUME RIDE , THE FRENCH REVOLUTION , JUNGLE ADVENTURE แ ล ะ 
PHARAOH’S FURY ฯลฯ อีกทีหนึ่งคือ MAGIC ISLAND เป็นสวนสนุกทีมีน ้ าลอ้มรอบ โดยมาทางชัน 2 ของ 

LOTTE WORLD ADVENTURE ในสว่นของ MAGIC ISLAND ซึง่เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทมีเีครื่องเลน่ทหีวาดเสยีว

อยู่หลายชนดิ อาท ิATIANTIS , GYRO DROP ,GYRO SWING , GYRO SPIN , COMET EXPRESS 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยเมนู หมูย่างเกาหล ีหรือคาลบี ้เป็นอาหารพื้นเมือง

เกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจ้ักกนัดทีั่วโลก มีรสชาตกิลมกลอ่ม โดยน าหมูสว่นทีต่ดิกับกระดูกไปย่างบนเตาถา่นแบบ
ดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครือ่งเคยีงหลากชนดิ น ้าจิม้เตา้เจีย้ว และน ้าซปุสาหร่าย รับประทานคลา้ยกับ

เมีย่งค า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SEOUL GALAXY HOTEL , RAMADA GIMPO HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 



 
 
 
 

 

วนัทีส่ ี ่  ศูนยโ์สมรฐับาล – ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง - COSMETIC SHOP - พระราชวงัเคยีงบ็อค – ดวิตีฟ้ร ี–
โซลทาวเวอร ์- ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซ ึง่ถือว่าเป็นโสมที่มี
คณุภาพดทีีส่ดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่ีคณุภาพดทีีส่ดุและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า
กลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ที่ท่านรักและนับถืออีกไม่ไกลจากกันมากนัก จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์

สมุนไพรสนเข็มแดง ซ ึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาทีป่ระเทศ
เกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจิัยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงภมูปิระเทศ

ของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยกว่าจะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสน
เข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกัดเอาน ้ามันมาผลติและวจิัยออกมาเป็นน ้ามันสนนี้สามารถชว่ยในการลดระดับ
ไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอย่างด ีน าท่านไปชอ้ปป้ิง COSMETIC SHOP เป็นศนูยร์วมของเครือ่งส าอางของเกาหล ี

อาทเิชน่ ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีน่ าเขา้มาจากทั่วโลกอสิระท่าน
เลอืกซือ้ไดต้ามอัธยาศยั รวมถงึเวชส าอางคย์อดนยิม เชน่ สเต็มเซลลห์นา้เด็ก หนา้กาก LED ลด กระ ฝ้า จุดด่าง

ด า , โบท็อกเกาหลี , ครีมหอยทาก , WATER DROP (ครีมน ้าแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม ซึง่ราคา
ถกูกว่าทีเ่มอืงไทยเกอืบเทา่ตวั และบางผลติภณัฑย์ังไม่มขีายในไทย 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนไูกตุ่น๋โสม หรอืSamgyetang อาหารในวังใน

สมัยกอ่น ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กันว่าบ ารุงและเสรมิสขุภาพ ภายในตวัไกจ่ะมีขา้วเหนียว 
รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รียกว่า กกัตุก ีเสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทย
ด า และเกลอื) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 น าทา่นชม พระราชวงัเคยีงบ็อค เป็นพระราชวังไมโ้บราณทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 ภายในพระราชวัง
แห่งนี้มีหมู่พระทีน่ั่งมากกว่า 200 หลงั มพีื้นทีป่ระมาณ 90 ไร่ เป็นพระราชวังหลกัของราชวงศโ์ชซอน ซึง่มีอ านาจ
อยู่ถงึ 518 ปี สถาปนาขึน้โดยกษัตรยิ์แทโจ ในจ านวนพระราชวังรวม 5 แห่งที่ส่รา้งข ึน้โดยราชวงศน์ี่้  แต่ไดถู้ก

ท าลายไปมากในสมัยทีญ่ี่ปุ่ นเขา้มาบุกยดึครอง ทัง้ยังเคยเป็นศูนยบ์ัญชาการทางการทหารและเป็นทีป่ระทับของ
กษัตรยิ ์ ปัจจุบันไดม้ีการก่อสรา้งหมู่พระทีน่ั่งทีเ่คยถูกท าลายขึน้มาใหม่ในต าแหน่งเดมิ มพีลับพลากลางน ้าเคยีง

เฮวรู ทีซ่ ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันบิาตตา่งๆ ส าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง  ถอืเป็นพระราชวังที่
สวยงามยิง่ใหญ่ทีส่ดุ โดยเฉพาะตวัอาคารพระทีน่ั่งคนีจองจอน (Kunjongjon) ทีม่ีขนาดใหญ่ทีส่ดุ สวยงามทีส่ดุใน
พระราชวังแห่งนี้ โดยใชเ้ป็นทอ้งพระโรง และออกว่าราชการของกษัตรยิร์าชวงศโ์ชซอน อาคารพระทีน่ั่งคนึจอง

จอนแห่งนี้ เคยถกูกองทหารญีปุ่่ นเผาท าลายยับเยนิ ตอ่มามกีารบูรณะซอ่มแซมในปี ค.ศ.1865   
 

 
 



 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ีทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม 
เสือ้ผา้เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบั ฯลฯ น าทา่นสู ่โซลทาวเวอร ์ ไม่รวมค่าลฟิต ์ซึง่อยู่บรเิวณเนนิ

เขานัมซานซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลกทีฐ่านของหอคอยมีส ิง่ทีน่่าสนใจต่างๆเชน่ศาลาแปดเหลีย่ม
ปาลกั๊กจอง, สวนสัตวเ์ล็กๆ, สวนพฤกษชาต ,ิ อาคารอนุสรณ์ผูร้ักชาตอิันชุงกุนนอกจากนี้โซลทาวเวอรย์ังเป็น
สถานที่ถ่ายท าละครเกาหลีแนวน่ารักๆเรื่อง“กบัดกัหวัใจยยัแม่มด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรูปคู่

หอคอยตามอัธยาศยัหรอืคลอ้งกญุแจคูร่ัก จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงย่าน เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่น
ตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพียงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มียงดงแห่งนี้ พบกับสนิคา้

วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน เครื่องส าอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการ   ชอ้ปป้ิงอีก
รูปแบบหนึง่ ซ ึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมวีัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัทีน่ี่กว่าลา้นคนในแตล่ะวัน  
อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นเต็มอ ิม่กบัการชอ้ปป้ิง 

ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SEOUL GALAXY HOTEL , RAMADA GIMPO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 
วนัทีห่า้       ศนูยส์มุนไพรฮอกเกนาม ู- โรงงานสาหรา่ย - ท าคมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) + ชุดฮนับก –ฮงแด –TRICK 

EYE + ICE MUSEUM– ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงนิวอน – สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดนิทางไปดูแลสขุภาพกันที่ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู ซึง่เป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถงึ
สถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรทีม่ีคณุภาพดทีีส่ดุในการบ ารุงตบัและดแูละตับของเรา ซึง่จะเป็นสมุนไพรทีห่าไดย้าก

ในปัจจุบัน ท่านจะไดช้มการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบนี้  ตน้ไมช้นิดนี้
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิม

น ามารับประทานเพือ่ชว่ยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ 
บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา   จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานสาหรา่ย ของฝากทีม่ีชือ่เสยีงของเกาหล ีผลติ
สาหร่ายใหม่ สด ทุกวันมีหลายรสชาตใิหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของฝาก จากนัน้น าท่านเรยีนรูว้ธิกีารท า คมิบบั 

(ขา้วห่อสาหรา่ย) อาหารง่ายๆๆทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน คมิ แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่ง
ยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็นชิน้ๆพอดคี า จิม้กะโชยุญี่ปุ่ นหรอืวาซาบกิ็ได ้ตามรา้นอาหารก็จะมีท าเป็นพเิศษ คอืมีผัด

ซอสมาใหจ้ิม้ราดดว้ย พเิศษ!!! ฟรใีสชุ่ดประจ าชาตเิกาหลฮีนับก มหีลากหลายชดุใหท้า่นไดเ้ลอืกใสพ่รอ้มเก็บ
ภาพประทบัใจ    



 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด  อยู่ใกลก้บัมหาวทิยาลยัศลิปะฮงอกิ ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเกาหลบีรรยากาศจงึสดใสเต็ม
ไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนที่สามารถเดนิชอ้ปป้ิงในรา้นเสือ้สวยสุดอารต์แบบราคา

นักศกึษา และอัพเดตสตรีท สไตล ์จากแฟชัน่นสิตา้ตัวจรงิสว่นกลางคนืเป็นแหล่งปารต์ีท้ี ่chic สดุในโซล จากนัน้
น าท่าทัง้ชม ถ่ายภาพ 3 มติ ิ เคล็ดลับงานศลิปะแห่งภาพ” ที่ท าใหท้่านไดต้ื่นตาตื่นใจกับศลิปะแนวใหม่เป็น
ภาพวาดในลกัษณะ 3 มติเิหมอืนภาพวาดมชีวีติและหลดุออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคดิรูปแบบใหม่เป็นความคดิ

สรา้งสนัและจนิตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิีร่วมทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละ
การซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ ชม พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง  ปะตมิากรรมน ้าแข็ง

ตัง้อยู่ในกรุงโซลเป็นสถานทีจ่ัดโชวน์ ้าแข็งแกะสลักนักท่องเทีย่วสามารถสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตดิลบกว่าสบิ
องศาและชมน ้าแข็งทีถ่กูแกะสลกัออกมาเป็นรูปร่างตา่งๆ ไดอ้ย่างน่าอัศจรรย์  

 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย เมนูจมิดกั เป็นไก่พะโลผ้ัดกับวุน้เสน้และผักอร่อย

มากมายเสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  จากนั้น แวะซื้อของ รา้นละลายเงนิวอน  อาทิเช่น สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหินซีเรียลช็อกโก  

ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม 
เครื่องส าอางโสม เป็นตน้  และยังมีหมอนสขุภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกี้เกาหลี) ชนิราเมง( มาม่าเกาหลี) 
สมควรเวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

17.10 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯมหานคร   โดยเทีย่วบนิที ่LJ 003  

21.10 น.    ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ…….. 

 



 
 
 
 

 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,600 บาท) 
ขออนญุาตเก็บคา่ทปิทุกทา่นทีส่นามบนิไทย  

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทปิ ในกรณีทีไ่มผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.) 
ในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้

กรณุาช าระคา่มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท (ชว่งเทศกาลวนัหยุดยาว 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 ัง้นีเ้น ือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 
และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมูค่ณะ

เป็นส าคญั โดยไมท่ าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง  
 

**ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่น ัน้  หากทา่นไมส่ามารถรว่มทวัร ์  
ทกุวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่น

ไมร่ว่มทวัรใ์นบางวนั หรอื ลกูคา้ไมล่งรา้นทีร่ฐับาลเกาหลสีนบัสนนุ ซึง่ไดแ้กร่า้นศนูยโ์สมรฐับาล, ศนูยส์มุนไพรบ ารงุ
ตบั, ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง, Duty free ทางบรษิทัฯ จะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่ว

เอง รา้นละ 100 USD(กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม)** 
 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ 

แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

** พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 
ราคาทวัรน์ ีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยดัไปกลบัพรอ้มกรุ๊ป 
น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 15 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ข ึน้เครือ่งได ้10 กโิลกรมั 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่ง 
 โรงแรมระดบั 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น จ านวน 3 คนื  

 บรกิารอาหารทกุมือ้ตามรายการระบุ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการระบุ 
 คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่ว พรอ้มหัวหนา้ทวัรช์ านาญงานและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  50,000 วอนหรอื 1,600 บาท ตอ่ทา่นตลอดทรปิ สว่นหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่
ความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครือ่งดืม่นอกเหนือรายการ  

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่่าย 3 %    
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 15 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 20 คนขึน้ไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็น

จรงิ 
 ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุป๊ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้



 
 
 
 

 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอื
เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทาง

เป็นหลกั 
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 

การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอืทรัพยส์นิสญูหายอนั
เนื่องมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตจุากความประมาทของตวัทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนอืการควบคมุ

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 ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดก็ตาม  
 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 
 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วัน ***ชว่งเทศกาลวนัหยุดยาว 10,000 บาท*** 
 ช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกบั

ทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่
มัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนื่องจากเป็นนโยบาย
ของสายการบนิ 

 

ขอ้แนะน าเพ ิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้

1. ผูเ้ดนิทางทีย่ังคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรุณาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบันการศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ

ตดิตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 
2. ผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรยีมบัตรประจ าตัวขา้ราชการ 

หรอืใบรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 
3. ผูเ้ดนิทางทีท่ าเลม่พาสปอรต์ใหม่เนื่องจากเลม่เก่าหมดอายุใหพ้กหนังสอืเดนิทางเล่มเก่าตดิตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น

บางกรณี 

4. กรุณาพกบัตรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตวั ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบางกรณี 
อ่านเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชดัเจน ทัง้สถานทีท่่องเทีย่ว,เทีย่วบนิ,วันเดนิทาง เพื่อประโยชนแ์กต่ัวทา่นเองใน

กรณีทีต่อ้งตอบค าถามทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง 


