
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 

 

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

 สมัผัสความสนุกสดุมนัสก์บัการ เลน่สก ี
 ลิม้รส สตรอเบอรร์ีส่ดๆ ในบรรยากาศภายในไรส่ตรอเบอรร์ี ่
 ลอตเต ้ทาวเวอร ์ตกึทีส่งูทีส่ดุในเกาหล ีและตดิอนัดับ 5 ของโลก 
 ลอตเต ้อควาเรยีม เป็นสวนสนุกแหง่หนึง่ตัง้อยูใ่นกรงุโซล สวนสนุกในรม่และกลางแจง้ 
 สวนสนกุลอตเตเ้วลิดเ์พลดิเพลนิกบัสตัวน้ํ์านานาชนดิ 
 คลอ้งกญุแจคูรั่กทีโ่ซลทาวเวอร(์ไมร่วมคา่ลฟิท)์ 
 ชอ๊ปป้ิง 3 ตลาดดังเมยีงดง,ทงแดมนุ,ตลาดฮงแด 
 วดัโซเกชาหรอื วัดพระยิม้ วัดกลางใจเมอืงของกรงุโซล 
 ชมทีม่าของสาหรา่ยทีน่ยิมในเกาหล ีณ โรงงานสาหรา่ยใหท้า่นไดช้มิสาหรา่ยเกาหลแีท ้ๆ  
 ใหท้า่นลองท าคมิบบัพเิศษ!!! พรอ้มทัง้สวมชดุประจําชาตเิกาหลใีต ้ชุดฮนับก 
 รวมอาหารท ัง้หมด 10 มือ้ 
 พเิศษ!!!Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 

สายการบนิเจจแูอร ์JEJU AIR  (7C) 

ขาไป 7C 2204 BKK - ICN 00.45 -08.05 

สายการบนิเจจแูอร ์JEJU AIR  (7C) 

ขากลบั 7C 2203 ICN - BKK 19.30-23.45 



 
 
 

 

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 

หากทา่นตอ้งการจองตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ความลา่ชา้

ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู่

เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

02 - 06 ธนัวาคม  2560  วนัพอ่ 18,900.- 6,000.- 

03 - 07 ธนัวาคม  2560  วนัพอ่ 18,900.- 6,000.- 

04 - 08 ธนัวาคม  2560  วนัพอ่ 18,900.- 6,000.- 

10 - 14 ธนัวาคม  2560  วนัรฐัธรรมนญู 17,900.- 5,000.- 

12 - 16 ธนัวาคม  2560 17,900.- 5,000.- 

15 - 19 ธนัวาคม  2560 18,900.- 5,000.- 

16 - 20 ธนัวาคม  2560 17,900.- 5,000.- 

30 ธนัวาคม – 3 มกราคม  2560  วนัปีใหม ่ 23,900.- 6,000.- 

ราคาอืน่ๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 6,900 บาท 

 
วนัแรก  กรงุเทพฯ  (สวุรรณภมู)ิ 
21.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประต ู4เคานเ์ตอรF์ 

 สายการบนิเจจแูอร ์(7C) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
 

วนัทีส่อง อนิชอน – เลน่สก ี–สตรอวเ์บอรร์ ี- โซลทาวเวอร ์ 
22.40 น. เหริฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C2204 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ช ัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.05น. เทีย่วบนิ 7C2204 เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต ้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย2ช.

ม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปสมัผัสความสนุกสดุมนัสก์บัการเลน่สกบีนลานสกขีนาดใหญ ่ณสกรีสีอรท์ ซึง่ลานสกี
แหง่นีจ้ะมคีวามทา้ทายใหท้า่นไดส้มัผัสดว้ยเนนิหมิะ ประกอบไปดว้ยเนนิสกถีงึ 2 เนนิดว้ยกนั แบง่เป็นเนนิสกี
สําหรับผูฝึ้กหัดเลน่ 1 เนนิ, และเนนิสําหรับผูท้ีเ่ลน่ชํานาญแลว้ 1 เนนิ มเีวลาใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลน่สกอียา่ง



 
 
 

 

เต็มที ่สําหรับทา่นทีไ่มเ่ลน่สก ีหรอื สโนสเลด ก็สามารถถา่ยรปูรอบๆ ลานสก ีหรอื หาเครือ่งดืม่ ของวา่ง รอ้นๆ 
ทานตามรา้นคา้ในรสีอรท์ตามอยัธยาศัย (ไมร่วมคา่เชา่ชุดสกแีละอปุกรณ์สกปีระมาณทา่นละ 50,000 
วอน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1)บรกิาร OSAM หรอืหมแูละปลาหมกึผดัน า้คลกุคลกิ เนือ้
หมแูละปลาหมกึยา่งบารบ์คีวิหมกัสไตลส์มยัใหมเ่กาหลคีนตา่งประเทศนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวาน
เผ็ดเล็กนอ้ย โดยการนําบารบ์คีวิหมปูลาหมกึลงในกระทะครึง่วงกลมพรอ้มน้ําซปุปรงุรส 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 นําทา่นเยีย่มชมไรผ่ลไมส้ง่ออกทีสํ่าคัญในฤดหูนาว ที ่ ไรส่ตรอเบอรร์ี่ เชญิทา่นลิม้รสสตรอเบอรร์ีเ่กาหลสีดๆ 
ในบรรยากาศภายในไรส่ตรอเบอรร์ีอ่ยา่งแทจ้รงิ ทา่นจะไดพ้บกบัวถิชีวีติชาวไรส่ตรอเบอรร์ีข่องเกาหล ีวา่มี
วธิกีารปลกูอยา่งไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ีท่ีข่นาดใหญเ่ป็นพเิศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นทีช่ ืน่ชอบ
ของชาวเกาหลเีองและชาวตา่งชาต ิและยงัเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลกู การดแูลรักษา
ผลสตรอเบอรร์ี ่และทา่นยงัสามารถเลอืกเก็บสตรอเบอรร์ี ่และเลอืกชมิไดจ้ากภายในไร ่พรอ้มทัง้ยงัสามารถซือ้
กลับไปฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย (หมายเหต:ุ สามารถไปไรส่ตรอเบอรรร์ีไ่ดต้ัง้แตเ่ดอืน ธ.ค. – เม.ย.เทา่นัน้) 

 

  จากนัน้นําทา่นสู่ นําทา่นสูห่อคอยกรงุโซล(N Tower)ไมร่วมคา่ลฟิต์ซึง่อยูบ่รเิวณเนนิเขานัมซานซึง่เป็น  1 
ใน 18 หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลกทีฐ่านของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจตา่งๆเชน่ศาลาแปดเหลีย่มปาลกั๊กจอง , สวน
สตัวเ์ล็กๆ, สวนพฤกษชาต,ิ อาคารอนุสรณ์ผูรั้กชาตอินัชงุกนุนอกจากนีโ้ซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานทีถ่า่ยทําละคร
เกาหลแีนวน่ารักๆเรือ่ง “กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด ” อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูคูห่อคอยตามอธัยาศัย
หรอืคลอ้งกญุแจคูรั่ก 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

เย็น  รบัประทาน อาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่ 2)บรกิาร บเูดชเิก หรอืBudaejjigaeใสก่มิจ ิแป้งต็อก ราม
ยอน เนือ้สตัว ์แฮม ไสก้รอก เบคอน ผักและเห็ด มรีสชาตจัิดจา้นเล็ก 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) 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   
 
  จากนัน้นําทา่นสูC่OSMETIC SHOPเป็นศนูยร์วมของเครือ่งสําอางของเกาหล ีอาทเิชน่ ROJUKISS, LOTREE, 

ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีนํ่าเขา้มาจากทั่วโลกอสิระทา่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัย
จากนัน้นําทา่นชม ลอตเตอ้ควาเรยีม(LotteWorld Aquarium) รวมคา่บตัรเขา้ชมอควาเรยีม พพิธิภณัฑ์
สตัวน้ํ์าทีอ่ยูใ่นกรงุโซล โดยจะแบง่เป็นโซนตา่งๆ ทัง้หมด 9 โซน โซนแรก คอื Rivers of Korea ทีโ่ซนนีเ้ป็น
ของสตัวท์ีอ่ยูใ่นน้ําจดืตามแมน้ํ่า ทะเลสาบ ในประเทศเกาหล ีโซนทีส่อง คอื Tropical River ในโซนนีก้็จะมี
สตัวใ์นเขตรอ้นเป็นหลัก  โซนทีส่ามคอื Amazon River  ในโซนนีก้็จะมปีลาน้ําจดืทีใ่หญท่ีส่ดุ อยา่ง Pirarucu
และ Arowanaซึง่อาศัยอยูใ่นแมน้ํ่าอเมซอน โซนที ่4 คอื Sea Lion Zone เสน่หท์ีน่่าหลงใหลของโซนนีค้อื
สงิโตทะเลทีว่า่ยน้ําไปมา สว่นโซนที ่5 ก็คอื The Ocean คอื เป็นเหมอืนหัวใจของอควาเรยีมแหง่นี ้ โซนตอ่ไป 
โซนที ่6  ซึง่มดีาราของทีน่ีก่็คอื Beluga Whale แหวกวา่ยเลน่ลกูบอล ทัง้เด็กและผูใ้หญก่็ชอบโซนนี ้โซนที ่7 
คอื Coral Reef Garden โซนนีจ้ะมสีารพัดสวัตน้ํ์าตามแนวประการังใหไ้ดด้กูนั โซนที ่8 คอื Play Ocean โซนนี้
จะไดส้มัผัสสตัวท์ะเลอยา่งปลาดาว และโซนสดุทา้ย คอื Polar Region Zone เป็นโซนเรยีนรูเ้กีย่วกบัเพนกวนิ 
ทา่นจะไดเ้พลนิเพลนิกนัไปโลกใตท้อ้งทะเล นําทา่นเขา้ชมลอตเตเ้วลิด ์ทาวเวอร(์ Lotte World Tower ) 
ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิต ์ เป็นสถาปัตยกรรมอาคารทีโ่ดดเดน่ มแีรงบนัดาลใจจากภาพวาดเซรามกิเกาหล ีและพูก่นั
เขยีน เป็นตกึทีส่งูเป็นลําดับที ่6 ของโลก(556 เมตร) มทีัง้หมด 123 ชัน้ ดา้นบนทาวเวอรป์ระกอบดว้ยแกลเลอ
รี ่คาเฟ่ โรงแรมหร ูและหอชมววิ Skywalk ทีส่ามารถชืน่ชมทัศนยีภาพอนังดงามของไฟในตัวเมอืงกรงุโซลได ้
อยา่งทั่วถงึซึง่ไดรั้บการบนัทกึในสถติโิลกกนิเนสส ์(Guinness World Records) 3 อยา่งคอืSky deck ชัน้ 118 
เป็นหอชมววิทีม่พีืน้เป็นกระจกทีส่งูทีส่ดุในโลกลฟิตS์ky Shuttle เป็นลฟิตโ์ดยสารคูท่ีเ่ร็วทีส่ดุ ดว้ยความเร็ว 10 
เมตร / วนิาทแีละ Sky Shuttle ยงัเป็นลฟิทท์ีใ่ชง้านในระยะทางทีย่าวนานทีส่ดุ *** ราคานี้ ไมร่วมคา่ลฟิต์ทา่นใด
สนใจโปรดสอบถามราคา กบั หัวหนา้ทวัร ์(คา่ลฟิต ์27,000 วอน ) หาก ทา่นใดทีไ่มส่นใจสามารถเดนิชอ็ปป้ิงตามอธัยาศยั 
ที ่ลอตเตเ้วลิด์มอลล ์เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้นําทีม่ชีวีติชวีาแหง่หนึง่ของกรุงโซล ตัง้อยูต่ดิกบัทาวเวอร ์เต็มไปดว้ยรา้น
หรูหรา และรา้นจําหน่ายสนิคา้ปลอดภาษีจากหลากหลายแบรนดท์ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ *** 

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

อยา่งหนึง่ เป็นเนือ้สตัวซ์อสบารบ์คีวิเกาหล ีปรงุสกุใชเ้ทคนคิการยา่งแบบดัง้เดมิ นํามาขลกุขลกิกบัซปุบลุโกกิ
กะทะรอ้น พรอ้มผักและเครือ่งเคยีงตา่งๆ เวลากนิใหก้นิกบัผัก กระเทยีม และพรกิ หอ่เป็นคําแลว้จิม้น้ําจิม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  นําทา่นเดนิทางสู่ สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วลิด(์ LotteWorld)รวมบตัรเครือ่งเลน่ไมจ่ ากดัจ านวนรอบ เป็นสวน
สนุกแหง่หนึง่ตัง้อยูใ่นกรงุโซล ประเทศเกาหลใีต ้พืน้ทีป่ระกอบดว้ยสวนสนุกในรม่และกลางแจง้ และมสี ิง่
อํานวยความสะดวกอืน่ๆในบรเิวณสวนสนุก อาท ิการเชือ่มตอ่กบัระบบรถไฟฟ้ารางเดีย่ว หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม 
และพพิธิภณัฑพ์ืน้บา้นของเกาหล ีรวมทัง้โรงภาพยนตร ์และพืน้ทีสํ่าหรับการกฬีา สวนสนุกในรม่ของล๊อตเต ้



 
 
 

 

เวลิดเ์ป็นสวนสนุกในรม่ทีม่ขีนาดใหญต่ดิอนัดับโลกสวนสนุกในรม่นี้  จะมดีว้ยกนัทัง้หมด  4 ชัน้แตล่ะชัน้จะมทีัง
เครือ่งเลน่ตา่งๆรา้นอาหาร และ รา้นขายของ มลีานสเก็ตนา้แข็งขนาดใหญอ่ยูต่รงกลางเครือ่งเลน่ยอดฮติที
แนะนําคอืTHE ADVENTURE OF SINDBAD , THE CONQUISTADOR , FLUME RIDE , THE FRENCH 
REVOLUTION , JUNGLEADVENTURE และ PHARAOH’S FURY ฯลฯ อกีทหีนึง่คอืMAGIC ISLAND เป็นสวน
สนุกทมีีน้ําลอ้มรอบ โดยมาทางชนั  2 ของ LOTTE WORLD ADVENTURE ในสว่นของ MAGIC ISLAND ซึง่
เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทมีเีครือ่งเลน่ทหีวาดเสยีวอยูห่ลายชนดิอาท ิ ATIANTIS , GYRO DROP ,GYRO 
SWING , GYRO SPIN , COMET EXPRESS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5)บรกิาร บบีมิบบั และ ชาบชูาบสูกุ ีส้ไตลเ์กาหลีบนหมอ้ไฟ

รอ้นๆ ประกอบดว้ยหมสูไลด ์และผักสดนานาชนดิ เสริฟ์พรอ้มน้ําซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน 
ชาบชูาบ ูพรอ้มขา้วสวยเสริฟ์ พรอ้ม ขา้วสตูรดั่งเดมิของเกาหลซี ึง่นําเอาขา้วสวย ผักตา่งๆ เชน่ ถั่วงอก ผักกาด
เห็ดหอม สาหรา่ย และซอสสแีดงมาผัดรวมกนั ซึง่ก็จะไดร้สชาตแิบบเกาหลจีรงิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูย่า่นศนูยก์ารคา้แหลง่ชอ้ปป้ิงทีช่ ือ่ไดว้า่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี ทงแดมนุซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณ
ประตเูมอืงโบราณทางทศิตะวันออกทา่นสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ีอ้าท ิเสือ้ผา้บรุษุ-สตร ี
รองเทา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัวถงุน่องถงุเทา้ผา้พันคอโดยทา่นจะได ้สมัผัส 

กบั บรรยากาศการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ ทงแดมนุ ดไีซน ์พลาซา่ แอนด ์พารค์ ยังเป็น
สถานทีถ่า่ยทําซรียีส์ดุฮติอยา่ง " You Who Came From The Stars" และมวิสคิวดิโีอของ 2NE1 
เพลง "Come Back Home" อกีหนึง่ไฮไลทข์องทีน่ีค่อื 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 ี ่   ศนูยโ์สมรฐับาล – ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง –โรงงานสาหรา่ย - ท าคมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) + ชุดฮนั
บก– วดัโซเกซา – พระราชวงัชางด็อกกงุ –DUTY FREE –คลองชองเกชอน–ชอ้ปป้ิงเมยีงดง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
 
 
 
 
 

 
 
 
นํา
ทา่นเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ 6 ปีซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่ี



 
 
 

 

คณุภาพดทีีส่ดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 
เทา่กลับไปบํารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอือกีไมไ่กลจากกนัมากนัก จากนัน้ นําทา่นสู ่
ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง(Red Pine)ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจาก
ยอดเขาทีป่ระเทศเกาหลเีหนอืมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็น
น้ํามนัสนเข็มแดงภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซน็ตโ์ดยกวา่จะมาเป็นน้ํามนัสนเข็ม
แดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกดัเอาน้ํามนัมาผลติและวจิัยออกมาเป็น
น้ํามนัสนนีส้ามารถชว่ยในการลดระดับไขมนัในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งดี จากนัน้นําทา่นเขา้ชม โรงงานสาหรา่ย
ของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหล ีผลติสาหรา่ยใหม ่สด ทกุวันมหีลายรสชาตใิหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของฝาก 
จากนัน้นําทา่น เรยีนรูว้ธิกีารท า คมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) อาหารงา่ยๆๆทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน คมิ 
แปลวา่ สาหรา่ย บบั แปลวา่ ขา้ว จะเป็นแทง่ยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็นชิน้ๆพอดคํีา จิม้กะโชยญุีปุ่่ นหรอืวาซาบกิ็
ได ้ตามรา้นอาหารก็จะมทํีาเป็นพเิศษ คอืมผีัดซอสมาใหจ้ิม้ราดดว้ยพเิศษ!!! ฟรใีสชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ีฮนั
บกมหีลากหลายชดุใหท้า่นไดเ้ลอืกใสพ่รอ้มเก็บภาพประทับใจ จากนัน้ วดัโชเกซา (Jogyesa Temple ) 
หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ “วัดพระยิม้” ในอดตีนัน้วัดแหง่นีเ้ป็นเหมอืนศนูยก์ลางของศาสนาพทุธนกิายเซนในเกาหล ี
ซึง่เป็นวัดเกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงเป็นอยา่งยิง่ เมือ่เดนิเขา้มาในวัดนีส้ ิง่แรกทีจ่ะสงัเกตเุห็นก็คอืตน้ไมใ้หญท่ี่
ดา้นหนา้ประตทูางเขา้ มคีวามสงูถงึ 26 เมตร สว่นอาคารหลักของวัดนัน้มอีายมุากกวา่ 500 ปี และเป็นอาคาร
ขนาดใหญ ่ชือ่วา่ Daeungjeonสรา้งขึน้ในปี 1938 ภายในมพีระประธานสทีองขนาดใหญ ่3 องค ์ซึง่ชาวเกาหลี
เชือ่กนัวา่มคีวามศักสทิธิ ์จงึนยิมไปนมสัการในวันสําคัญตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่ 7)บรกิารทา่นดว้ย เมนู Samgyetangหรอืเมนูไกตุ่น๋โสม

อาหารในวังในสมยักอ่น ปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กนัวา่บํารงุและเสรมิสขุภาพ ภายในตัว
ไกจ่ะมขีา้วเหนยีว รากโสม พทุราแดงและเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่ กกัตกุ ีเสน้ขนมจนี 
เหลา้โสม พรกิไทยดํา และเกลอื) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นําทา่นชม พระราชวงัชางด็อกกงุ (Changdeokgung Palace)เป็นพระราชวังหลวงวังทีส่องทีส่รา้งตอ่
จากพระราชวังคยองบกกงุ ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังทีม่คีวามสําคัญอยา่งมากตอ่กษัตรยิห์ลายๆ พระองค์
ในราชวงศโ์ชซอน ทีม่สีภาพดแีละสมบรูณ์ทีส่ดุใน 5 พระราชวังหลวงทัง้หมดทีย่งัคงเก็บรักษาไว ้และทีน่ีย่งั
ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก UNESCO วา่เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997 ดว้ยคะ่ (ในเกาหลมีอียู ่11 ที่
ดว้ยกนั หนึง่ในนัน้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิคอื ซองซานอลิชลุบง ทีเ่กาะเชจู) จากนัน้นําทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้
ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop)ทีน่ีม่สีนิคา้ชัน้นําใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ิ
น้ําหอม เสือ้ผา้เครือ่งสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯหากพอมเีวลาพาทา่นเดนิชมคลองชองเกชอน
(Cheonggyecheon Stream) ซึง่เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายกุวา่ 600 ปี ทีท่อดผา่นใจกลางเมอืง
หลวง แตใ่นปัจจบุนัไดม้กีารพัฒนา และบรูณะคลองแหง่นีข้ ึน้มาใหม ่ทําใหก้รงุโซลมคีลองทีย่าวกวา่ 6 
กโิลเมตร ทีม่แีตน้ํ่าใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธท์ีกํ่าลังแหวกวา่ยไปมา ปัจจบุนัโครงการชองเกชอง
ไดก้ลายเป็นสถานทีจั่ดกจิกรรมตา่งๆ อาท ิงานแสดงศลิปะตา่งๆ งานดนตร ีนทิรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยงัมี
สวนสาธารณะทัง้สองฝ่ังคลอง 

 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่8)หม ูเนือ้ ไก ่ซฟีู๊ ด ไมอ่ ัน้ 
จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงยา่น เมยีงดง( Myeong-dong)หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่นตอ้งการทราบวา่
แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไร กา้วล้ํานําสมยัเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี ้พบกบัสนิคา้วัยรุน่ อาท ิ
เสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน เครือ่งสําอางดังๆ ของเกาหล ีพบกบัความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบหนึง่ 
ซึง่เมยีงดงแหง่นีจ้ะมวีัยรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกนัทีน่ีก่วา่ลา้นคนในแตล่ะวัน  

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

วนัทีห่า้       ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ู- ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด –ถา่ยภาพ3 มติ-ิ พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง- รา้นละลายเงนิวอน 
- สนามบนิอนิชอน - กรงุเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปดแูลสขุภาพกนัที่ ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนามู (Hergaenamu)ซึง่เป็นสมนุไพรทีท่ั่ว
โลกยอมรับ รวมถงึสถาบนัตา่งๆ วา่เป็นสมนุไพรทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในการบํารงุตับและดแูละตับของเรา ซึง่จะ
เป็นสมนุไพรทีห่าไดย้ากในปัจจบุนั ทา่นจะไดช้มการสาธติ การทดลองวา่สมนุไพรชนดินีม้คีณุคา่เพยีงใดตอ่
โลกใบนี ้ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอืน้ําทะเล 50-800 เมตร
ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมนํามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็ง ไมถ่กูทําลายจา
การดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยาจากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด ()อยูใ่กลก้บั
มหาวทิยาลัยศลิปะฮงอกิ ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเกาหลบีรรยากาศจงึสดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอน
กลางวันฮงแดเป็นถนนทีส่ามารถเดนิชอ้ปป้ิงในรา้นเสือ้สวยสดุอารต์แบบราคานักศกึษา และอพัเดตสตรที สไตล ์
จากแฟชัน่นสิตา้ตัวจรงิสว่นกลางคนืเป็นแหลง่ปารต์ีท้ี ่ chic สดุในโซล  จากนัน้นําทา่ ทัง้ชมถา่ยภาพ 3 มติ ิ
(Trick Eye Museum)เคล็ดลับงานศลิปะแหง่ภาพ ” ทีทํ่าใหท้า่นไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัศลิปะแนวใหมเ่ป็น
ภาพวาดในลักษณะ 3 มติเิหมอืนภาพวาดมชีวีติและหลดุออกมาจากแผน่เฟรมภาพแนวคดิรปูแบบใหมเ่ป็น
ความคดิสรา้งสนัและจนิตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิีร่วมทฤษฎทีาง
วทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ ชมพพิธิภณัฑน์ า้แข็ง
(Ice Museum)ปะตมิากรรมน้ําแข็งตัง้อยูใ่นกรงุโซลเป็นสถานทีจ่ัดโชวน้ํ์าแข็งแกะสลักนักทอ่งเทีย่วสามารถ
สมัผัสอากา ศทีห่นาวเย็นตดิลบกวา่ สบิองศาและชมน้ําแข็งทีถ่กูแกะสลักออกมาเป็นรปูรา่งตา่งๆ ไดอ้ยา่งน่า
อศัจรรย ์
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่10) เมนจูมิดกั เป็นไกพ่ะโลผ้ดักบัวุน้เสน้และผกัอรอ่ ย
มากมายเสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

  จากนัน้ แวะซือ้ของ รา้น ละลายเงนิวอน อาทเิชน่ สาหรา่ย ขนมตา่ง ๆ  ชอ็กโกแล๊ตหนิซเีรยีลชอ็กโก  
ผลติภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม 
เครือ่งสําอางโสม เป็นตน้  และยงัมหีมอนสขุภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง( มามา่เกาหล)ี  
สมควรเวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

19.30น.  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  หากทา่นไมส่ามารถรว่มทวัร์
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 ้7กโิลกรมั 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
 โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น จํานวน 3 คนื  
 บรกิารอาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการระบ ุ
 คา่รถรับ-สง่และนําเทีย่ว พรอ้มหัวหนา้ทัวรช์ํานาญงานและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  30,000 วอนหรอื 1,000 บาท ตอ่ทา่นตลอดทรปิ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่า่ย 3 %    
 คา่น้ําหนักกระเป๋าเกนิ 20 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขึน้ไป 



 
 
 

 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน้ํามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามนัเพิม่ตามความเป็น
จรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอื

เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทาง
เป็นหลัก 

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

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั 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 ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน***ชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท*** 
 ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจําเต็มจํานวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจําทีน่ั่งกบั

ทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพั่กตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่
มดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตั๋วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ดไ้มส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้เนือ่งจากเป็นนโยบาย
ของสายการบนิ 
 

ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้

1. ผูเ้ดนิทางทีย่งัคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรณุาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ
ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนตา่งๆ กรณุาเตรยีมบตัรประจําตัวขา้ราชการ 
หรอืใบรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางทีทํ่าเลม่พาสปอรต์ใหมเ่นือ่งจากเลม่เกา่หมดอายใุหพ้กหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น
บางกรณี 

4. กรณุาพกบตัรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตัว ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบางกรณี
อา่นเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชดัเจน ทัง้สถานทีท่อ่งเทีย่ว,เทีย่วบนิ,วันเดนิทาง เพือ่ประโยชนแ์กต่ัวทา่นเองใน
กรณีทีต่อ้งตอบคําถามทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง 
 


