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เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์

โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 
พกัสกรีสีอรท์ 1 คนื / โซล 2 คนื 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

07 - 12 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 

08 – 13 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 

09 – 14 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 

14 – 19 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 

15 – 20 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 

16 – 21 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 

22 – 27 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 

23 – 28 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 

24 – 29 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 

ราคาอืน่ๆ 
1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 8,900 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 9,900 บาท 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 

23.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิ ดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ช ัน้3 

เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ** ราคาทวัรไ์มร่วมบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง โดยทา่นสามารถเลอืก

ซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

* ประเทศเกาหลใีตไ้มอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์ พชื ผัก ผลไม ้ เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ 

ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับดลุพนิจิของเจา้หนา้ทีศ่ลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** * สายการบนิ Air Asia X ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกทีน่ั่ง ระบบ

จะเป็นระบบสุม่ทีน่ั่ง ไมส่ามารถรเีควสทีน่ั่งกอ่นได ้ หากตอ้งการเลอืกทีน่ั่งจะมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ * ทา่นสามารถโหลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิโดยมนี ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม* 
 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานอนิชอน – เทศกาลตกปลาน า้แข็ง (1 ปีมคีร ัง้เดยีว)  -  สกรีสีอรท์  
02.35 น. เหริฟ้าสูก่รุงโซล โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 700 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง 
10.05 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ 700 ** ส าหรับเทีย่วบนิน้ี ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ กรุณารับประทานอาหารให ้

เรยีบรอ้ยกอ่นขึน้เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาท ี** (ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 

สายการบนิ AIRASIA X (XJ) 

ขาไป XJ 700 DMK - ICN 02.35 – 10.05 

สายการบนิ AIRASIA X (XJ) 

ขากลบั XJ 703 ICN - DMK 00.20 – 04.20 
หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความล่าชา้

ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้ว่า อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตุผลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลต่างๆทีอ่ยู่ 

เหนือความควบคมุของบรษัิท ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายต่างๆไดใ้นทุกกรณี 
 



 
 
 

 

2 ชัว่โมง) กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา **หลังทกุทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจ

หนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย จากนัน้น ้าทา่นสู ่ เทศกาลตกปลาน า้แข็ง หนึง่ปีมเีพยีงครัง้เดยีว 

โดยเทศกาลน้ีถกูเสนอใหเ้ป็นเทศกาลตัวอยา่ง ของกระทรวงวัฒนธรรมและการทอ่งเทีย่วเกาหล ี เป็นเทศกาลฤดู

หนาวทีย่ ิง่ใหญแ่ละดงึดดูนักทอ่งเทีย่วมาเยอืนทกุปี สนุกสนานและเพลดิเพลนิกบัการตกปลาน ้าแข็งโดยการเจาะ

น ้าแข็งเป็นรูวงกลม และน าเบ็ดไปตกปลาใตน้ ้าแข็ง (ราคาทัวรร์วมคา่อปุกรณ์ตกปลา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: (เทศกาลตกปลาน า้แข็ง มปีระมาณ ชว่งวนัที ่04 มกราคม – 26 มกราคม 2563) ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัสภาพ
อากาศ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถก าหนดได ้  ในกรณีทีล่านตกปลาน ้าแข็งยังไมแ่ข็งตัว (โดยค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้
เป็นสิง่ส าคญั) และเทศกาลประกาศเลือ่นวันเปิดเทศกาล ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิป์รับรายการทัวรท์ดแทนเป็น 
>>  หมูบ่า้นสลีกูกวาด หรอื Paju Provence << ตัง้อยูท่ีเ่มอืงพาจู จังหวดัคยองก ีซึง่อยูต่ดิกับชายแดนของเกาหลี
เหนือเป็นหนึง่ในสถานทีย่อดนยิมทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมไปกันเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากเป็นสถานทีอ่ันแสนจะน่ารัก อกีทัง้ยัง
เป็นสถานที่ๆ  ใหบ้รรยากาศแบบยโุรป ในสไตลข์องฝร่ังเศส นอกจากนี้ยังเป็นโลเคชัน่ยอดฮติทีภ่าพยนตร ์ หรอื ละครยอด
ฮติหลายเรือ่ง คนสว่นใหญจ่ะรูจั้กและเรยีกกันในชือ่วา่ "หมูบ่า้นสลีกูกวาด" ซึง่จะสงัเกตไดจ้ากสขีองบา้นแตล่ะหลังทีม่สีสีนั
สดใสสะดดุตาชวนมองเป็นอยา่งมาก ไมว่า่จะเป็นสขีองตัวบา้น หนา้ตา่ง หรอืประต ู ก็มักถกูทาสอียา่งสดใส หมูบ่า้นสไตล์
ฝร่ังเศสแหง่น้ีในแตล่ะวันจะมนัีกทอ่งเทีย่วเขา้มาเทีย่วชมถา่ยภาพกันเป็นจ านวนมากภายในหมูบ่า้นก็จะมรีา้นคา้ตา่งๆ 
หลากหลายใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ดนิเลน่ หรอืแวะชมกันอยา่งเพลดิเพลนิเลยคะ่ ไมว่า่จะเป็นรา้นขายของน่ารักๆ รา้นอาหาร 
รา้นกาแฟ รา้นเบเกอรี ่รา้นขายเครือ่งครัว รา้นขายตน้ไมด้อกไม ้หรอืรา้นไอศกรมี 

 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู คมัจาทงั หรอื Gamjatang  แกงซีโ่ครงหม ู

ซึง่จะใสผั่กและมันฝร่ัง เน้ือหมตูดิซีโ่ครงนุ่มมากๆ รสชาตแิกงก็จัดจา้น ทา่นคูก่บัขา้วสวยรอ้นๆ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางไปสมัผัสความสนุกสดุมันสก์ับการเลน่สกบีนลานสกขีนาดใหญ ่ณ สกรีสีอรท์ที ่ซึง่ลานสกแีหง่น้ีจะมี
ความทา้ทายใหท้า่นไดส้มัผัสดว้ยเนนิหมิะ ประกอบไปดว้ยเนนิสกถีงึ 2 เนนิดว้ยกัน แบง่เป็นเนนิสกสี าหรับผูฝึ้กหัด
เลน่ 1 เนนิ, และเนนิส าหรับผูท้ีเ่ลน่ช านาญแลว้ 1 เนนิ มเีวลาใหท้า่นไดส้นุกกับการเลน่สกอียา่งเต็มที ่ส าหรับทา่น



 
 
 

 

ทีไ่มเ่ลน่สก ีหรอื สโนสเลด ก็สามารถถา่ยรูปรอบๆ ลานสก ีหรอื หาเครือ่งดืม่ ของวา่ง รอ้นๆ ทานตามรา้นคา้ในรี
สอรท์ตามอัยธยาศัย  (ไมร่วมคา่เชา่ชุดสกแีละอปุกรณ์สกปีระมาณทา่นละ 50,000 วอน)    

 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูโอซมับโูกก ิหรอื OSAM หมแูละปลาหมกึผัดน ้า

คลกุคลกิยา่งบารบ์คีวิหมักสไตลส์มัยใหมเ่กาหลคีนตา่งประเทศนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานเผ็ด
เลก็นอ้ย โดยการน าบารบ์คีวิหมปูลาหมกึลงในกระทะครึง่วงกลมพรอ้มน ้าซปุปรุงรส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่  น าทา่นสู ่OAK VALLEY SKI RESORT, VIVADI SKI RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 

วนัทีส่าม ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่– สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– โซลทาวเวอร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าทา่นเยีย่มชมไร่ผลไมส้ง่ออกทีส่ าคญัในฤดหูนาว ที ่ ไรส่ตรอเบอรร์ี ่ เชญิทา่นลิม้รสสตรอเบอรร์ีเ่กาหลสีดๆ ใน

บรรยากาศภายในไร่สตรอเบอรร์ีอ่ยา่งแทจ้รงิ ทา่นจะไดพ้บกับวถิชีวีติชาวไร่สตรอเบอรร์ีข่องเกาหล ี วา่มวีธิกีารปลกู

อยา่งไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ีท่ีข่นาดใหญเ่ป็นพเิศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวเกาหลี

เองและชาวตา่งชาต ิและยังเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลกู การดแูลรักษาผลสตรอเบอรร์ี ่และ

ทา่นยังสามารถเลอืกเก็บสตรอเบอรร์ี ่ และเลอืกชมิไดจ้ากภายในไร่ พรอ้มทัง้ยังสามารถซือ้กลับไปฝากคนทางบา้น

ไดด้ว้ย 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู หมยูา่งเกาหล ี หรอื คาลบี ้ เป็นอาหาร

พืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกันดทีั่วโลก มรีสชาตกิลมกลอ่ม โดยน าหมสูว่นทีต่ดิกับกระดกูไปยา่งบนเตาถา่น



 
 
 

 

แบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครือ่งเคยีงหลากชนดิ น ้าจิม้เตา้เจีย้ว และน ้าซปุสาหร่าย รับประทานคลา้ย
กับเมีย่งค าของไทย  

 
 จากนัน้น าทา่น เพลดิเพลนิกับ เอเวอรแ์ลนด ์ (รวมบตัรเครือ่งเลน่ไมจ่ ากดัรอบ) ถอืวา่เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่

ใหญท่ีส่ดุของเกาหล ีตัง้อยูท่ี ่ เมอืงยงอนิ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ เอเวอรแ์ลนดนั์น้ถอืวา่เป็นเหมอืน “ดสินีย์
แลนดเ์กาหล”ี เลยกว็า่ได ้แถมถกูนติยสาร Forbes จดัอนัดับใหเ้ป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนยิมของโลก ในที ่ค.ศ. 
2005 โดยแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนสวนสนุกแหง่น้ีกวา่ 9 ลา้นคน ทีต่ัง้ของสวนสนุกเอเวอรแ์ลนดนั์น้เหมอืน
สวนสนุกในฝันจรงิๆ เพราะอยูท่า่มกลางหบุเขาและธรรมชาต ิ สวยเหมอืนในเทพนยิาย ดา้นในถกูแบง่ออกเป็น 5 
โซนใหญ่ๆ  เตมิเต็มความสขุของทา่นสนุกสนานกับเครือ่งเลน่ตา่งๆ ไมจ่ ากัดชนดิ พรอ้มทัง้บรรยากาศหนาวๆ        
โรแมนตคิๆ  

 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย เมนู บบีมิบบั และ ชาบชูาบสูกุ ีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้

ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ยหมสูไลด ์และผักสดนานาชนดิ เสริฟ์พรอ้มน ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน 
ชาบชูาบ ู พรอ้มขา้วสวยเสริฟ์ พรอ้ม ขา้วสตูรดั่งเดมิของเกาหลซีึง่น าเอาขา้วสวย ผักตา่งๆ เชน่ ถัว่งอก ผักกาด
เหด็หอม สาหร่าย และซอสสแีดงมาผัดรวมกัน ซึง่ก็จะไดร้สชาตแิบบเกาหลจีรงิๆ    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นสู ่ โซลทาวเวอร ์หรอื นมัซาน ทาวเวอร ์ไมร่วมคา่ลฟิต ์ เป็นหนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วส าคญัของเมอืงโซล 
เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ 1980 ตัง้อยูบ่นยอดเขานัมซงั สงู 236 เมตร ใหว้วิเมอืงโซลและบรเิวณรอบๆแบบ พา
โนรามา่ นับวา่เป็นหนึง่ในทาวเวอรท์ีใ่หว้วิสวยทีส่ดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ไดรั้บการ renovate ใหมปี่ 2005 จงึได ้



 
 
 

 

ชือ่ใหมเ่ป็น N Seoul Tower โดย N ทีเ่พิม่ขึน้มานัน้ยอ่มาจาก new look หรอื รูปแบบใหม ่โดยมกีารปรับเปลีย่น
และพัฒนาการตา่งๆ ทัง้การใหแ้สงไฟทีห่ลากหลายและสวยงามขึน้ รวมถงึภายในทีต่กแตง่ใหม ่ โดยมรีา้นอาหาร
บนหอคอยทีจ่ะหมนุครบรอบทกุๆ 48 นาท ีชือ่วา่ N Grill และหอ้งน ้าตกแตง่สไตลอ์วกาศ จุดไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้
เลยเมือ่มาเทีย่ว Seoul Tower น่ันก็คอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจชือ่ดัง  Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่คูรั่กทีม่า
คลอ้งกญุแจทีจ่ะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคูรั่กไวบ้นแมก่ญุแจ แลว้น าไป
คลอ้งไวก้ับราวเหลก็บรเิวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานทีถ่า่ยท าละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรือ่ง“กบัดกั
หวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรูปคูห่อคอยตามอธัยาศัยหรอืคลอ้งกญุแจคูรั่ก 

ค า่        น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั RAMADA GIMPO HOTEL, GALAXY HOTELหรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีส่ ี ่     ศนูยเ์ครือ่งส าอาง – น า้มนัสนเข็มแดง – ฮอกเกนาม ู – พระราชวงัชางด็อกกงุ -  โรงงานสาหรา่ย -           
ท าคมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) + ชุดฮนับก - DUTY FREE – คลองชองเกชอน- ชอ้ปป้ิงตลาดเมยีงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
น าทา่นไปชอ้ปป้ิง COSMETIC SHOP เป็นศนูยร์วมของเครือ่งส าอางของเกาหล ีอาทเิชน่ ROJUKISS, LOTREE, 
ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีน่ าเขา้มาจากทัว่โลกอสิระทา่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัย รวมถงึ
เวชส าอางคย์อดนยิม เชน่ สเตม็เซลลห์นา้เดก็ หนา้กาก LED ลด กระ ฝ้า จดุดา่งด า , โบท็อกเกาหล ี , ครมีหอย
ทาก , WATER DROP (ครมีน ้าแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครมี ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทยเกอืบเทา่ตวั 
และบางผลติภัณฑย์ังไมม่ขีายในไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นสู ่ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง หรอื RED PINE ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซีึง่จะ
ใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาทีป่ระเทศเกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีต ้
ออกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดง ภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยกวา่จะมาเป็น
น ้ามันสนเข็มแดงได ้ 1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกดัเอาน ้ามันมาผลติและวจิัย
ออกมาเป็นน ้ามันสนสามารถชว่ยในการลดระดบัไขมันในเสน้เลอืดไดอ้ยา่งด ี  จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปดแูล
สขุภาพกันที ่ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ู ซึง่เป็นสมนุไพรทีท่ั่วโลกยอมรับ รวมถงึสถาบันตา่งๆ วา่เป็นสมนุไพรทีม่ี
คณุภาพดทีีส่ดุในการบ ารุงตบัและดแูละตับของเรา ซึง่จะเป็นสมนุไพรทีห่าไดย้ากในปัจจุบัน ทา่นจะไดช้มการสาธติ 
การทดลองวา่สมนุไพรชนดิน้ีมคีณุคา่เพยีงใดตอ่โลกใบน้ี ตน้ไมช้นดิน้ีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจาก
มลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลรุ่ีนใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาด
แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถ่กูท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยาแลว้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู Samgyetang หรอืเมนูไกตุ่น๋โสมอาหารวังใน
สมัยกอ่น ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กันวา่บ ารุงและเสรมิสขุภาพ ภายในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนียว 
รากโสม พุทราแดงและเคลด็ลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่ กักตรุก ีเสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทย
ด า และเกลอื) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าทา่นชม พระราชวงัชางด็อกกงุ เป็นพระราชวังหลวงวังทีส่องทีส่รา้งตอ่จากพระราชวังคยองบกกงุ ในปี ค.ศ.
1405 เป็นพระราชวังทีม่คีวามส าคญัอยา่งมากตอ่กษัตรยิห์ลายๆ พระองคใ์นราชวงศโ์ชซอน ทีม่สีภาพดแีละสมบรูณ์



 
 
 

 

ทีส่ดุใน 5 พระราชวังหลวงทัง้หมดทีย่ังคงเก็บรักษาไว ้และทีน่ี่ยังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก UNESCO วา่เป็น มรดก
โลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997 ดว้ยคะ่ (ในเกาหลมีอียู ่ 11 ทีด่ว้ยกัน หนึง่ในนัน้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ คอื 
ซองซานอลิชลุบง ทีเ่กาะเชจู)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าทา่นเขา้ชม โรงงานสาหรา่ย ของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหล ี ผลติสาหร่ายใหม ่ สด ทกุวันมหีลายรสชาตใิห ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของฝาก จากนัน้น าทา่น เรยีนรูว้ธิกีารท าคมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) อาหารง่ายๆๆทีค่น
เกาหลนียิมรับประทาน คมิ แปลวา่ สาหร่าย บับ แปลวา่ ขา้ว จะเป็นแทง่ยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็นชิน้ๆพอดคี า จิม้
กะโชยญุีปุ่่ นหรอืวาซาบกิไ็ด ้ ตามรา้นอาหารก็จะมที าเป็นพเิศษ คอืมผีดัซอสมาใหจ้ิม้ราดดว้ย พเิศษ!!! ฟรใีสชุ่ด
ประจ าชาตเิกาหล ีฮนับก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ ดวิตีฟ้ร ี (Duty Free Shop) ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้า่นเลอืกซือ้

มากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ จากนัน้น าทา่นชอ้ป
ป้ิงยา่น เมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ี หากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไร กา้วล ้าน าสมัย
เพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่น้ี พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิ เสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน เครือ่งส าอางดังๆ ของ
เกาหล ี พบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบหนึง่ ซึง่เมยีงดงแหง่น้ีจะมวีัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัว
กันทีน่ี่กวา่ลา้นคนในแตล่ะวนั อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นไดเ้ต็มอิม่ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 

ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั RAMADA GIMPO HOTEL, GALAXY HOTELหรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 
วนัทีห่า้      ศนูยโ์สม - Trick eye museum + Ice museum - ชอ้ปป้ิงฮงแด – Hyundai Premium Outlet - 

ซุปเปอรล์ะลายเงนิวอน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ 6 ปีซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่ี
คณุภาพดทีีส่ดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่
กลับไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอือกีไมไ่กลจากกันมากนัก จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง 
ยา่นฮงแด อยูใ่กลก้ับมหาวทิยาลัยศลิปะฮงอกิ ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเกาหลบีรรยากาศจงึสดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาว
ชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนทีส่ามารถเดนิชอ้ปป้ิงในรา้นเสือ้สวยสดุอารต์แบบราคานักศกึษา และอพัเดต



 
 
 

 

สตรที สไตล ์จากแฟชัน่นสิตา้ตัวจรงิสว่นกลางคนืเป็นแหลง่ปารต์ีท้ี ่chic สดุในโซล จากนัน้น าทา่ทัง้ชม ถา่ยภาพ 
3 มติ ิ เคลด็ลับงานศลิปะแหง่ภาพ” ทีท่ าใหท้า่นไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับศลิปะแนวใหมเ่ป็นภาพวาดในลกัษณะ 3 มติิ
เหมอืนภาพวาดมชีวีติและหลดุออกมาจากแผน่เฟรมภาพแนวคดิรูปแบบใหมเ่ป็นความคดิสรา้งสนัและจนิตนาการ
ของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิีร่วมทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้
ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ ชม พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง ปะตมิากรรมน ้าแข็งตัง้อยูใ่นกรุงโซลเป็น
สถานทีจั่ดโชวน์ ้าแข็งแกะสลักนักทอ่งเทีย่วสามารถสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็นตดิลบกวา่สบิองศาและชมน ้าแข็งทีถ่กู
แกะสลักออกมาเป็นรูปร่างตา่งๆ ไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู จมิดกั หรอื Jimdak เป็นไกพ่ะโลผ้ดักบัวุน้
เสน้ และผักอร่อยมากมายเสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง กมิโป ชอ้ปป้ิง Hyundai Premium Outlet  เป็นชอ้บป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญข่อง
อาณาจกัรฮนุได รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย หลายพันรา้นคา้  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู บลุโกก ิ(Bulgoki) อาหารเกาหลทีีข่ ึน้ชือ่อกีอยา่ง
หนึง่ เป็นเน้ือสตัวซ์อสบารบ์คีวิเกาหล ี ปรุงสกุใชเ้ทคนคิการยา่งแบบดัง้เดมิ น ามาขลกุขลกิกับซปุบลุโกกกิะทะรอ้น 
พรอ้มผักและเครือ่งเคยีงตา่งๆ เวลากนิใหก้นิกับผกั กระเทยีม และพรกิ หอ่เป็นค าแลว้จิม้น ้าจิม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้เตรยีมตวักลับกรุงเทพ แวะซือ้ของ ซปุเปอรม์าเก็ตละลาลเงนิวอน สาหร่าย ขนมตา่ง ๆ  ช็อกโกแลต๊หนิ

ซเีรยีลชอ็กโก  ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้

โสม เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้  และยังมหีมอนสขุภาพ  กมิจ ิ  เป็บเปโร ้ (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี  

สมควรเวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

วนัที ่6 ทา่อากาศยานอนิชอน – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                                                                                                                            

00.20 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิ ดอนเมอืง โดยสายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ 703 ** 

ราคาทัวรไ์มร่วมบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง โดยทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ 

ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง **ฃ 

04.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับความประทับใจ 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

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

ขออนุญาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นทีส่นามบนิไทย 

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

กรณุาช าระคา่มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท  หลงัจากจองภายใน 3 วนั 
หากไมช่ าระภายในเวลาทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ 
แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

 

**พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง** 
 

 
 
 

ขอ้ควรทราบ : 
 1.ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต ้อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนีเขา้ออกเมอืง หรอืการถกูปฎเิสธในกรณี
อืน่ๆทกุกรณี ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ่้ายตา่งๆทัง้สิน้ เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนบรษัิทแลว้ 
 2.การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีเน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า 
อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะนัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภัยในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็น
ส าคญั โดยไมท่ าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 3.ขอความร่วมมอืในการลงรา้นรัฐบาลตามโปรแกรมก าหนด เชน่ รา้นศนูยโ์สมรัฐบาล, ศนูยส์มนุไพรบ ารุงตบัศนูย์
สมนุไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง, Duty free ไมม่กีารบังคบัซือ้แตอ่ยา่งใด แตข่อความกรุณาตอ้งลงใหค้รบทกุรา้น 
 4.ทัวรน้ี์จัดใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวันเทา่นัน้  หากทา่นไมส่ามารถร่วมทัวร์
ทกุวัน แคส่มัครมาร่วมทัวรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพั่กในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่นไมร่วมทัวรใ์น
บางวัน ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD  (กอ่นซือ้ทัวร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่
ทางผูจ้ัดจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 

 



 
 
 

 

รายละเอยีดส าหรบัการอพัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิและการซือ้น า้หนกักระเป๋า 

สายการบนิแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์ใหบ้รกิารดว้ยเครือ่งบนิ Air Bus A330 

หมายเหต ุ
- น่ังของ STANDARD SEAT จะเป็นระบบสุม่ทีน่ั่ง ไมส่ามารถรเีควสทีน่ั่งได ้

- สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะทีน่ั่ง Hot Seat เทา่นัน้ ทีน่ั่ง Premium ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถอัพเกรดได ้ 

- ไมอ่นุญาตใหท้ารกและเด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี น่ังในโซนปลอดเสยีง (Silence Zone) แถวที ่7-14 
 
กรณีตอ้งการซือ้น า้หนกักระเป๋าเพิม่ (จากปกตทิีส่ายการบนิก าหนดขาไปและขากลบัทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม) 
มคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิดังน้ี 

- เพิม่ 05 กโิลกรัม = 500 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 
- เพิม่ 10 กโิลกรัม = 800 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 
- เพิม่ 20 กโิลกรัม = 1,800 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 

 
ราคาทวัรน์ีร้วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัดไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 
น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั 

• คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
• โรงแรมระดับ 3 ดาว พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น จ านวน 3 คนื  
• บรกิารอาหารทกุมือ้ตามรายการระบุ 
• คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการระบ ุ
• คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่ว พรอ้มหวัหนา้ทวัรช์ านาญงานและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

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



 
 
 

 

• คา่ใชจ่้ายสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครือ่งดืม่นอกเหนือรายการ  
• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่า่ย 3 %    
• คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 20 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ

 
 

หมายเหต ุ
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขึน้ไป 
• ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็น
จรงิ 

• ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอื
เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทาง
เป็นหลัก 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 
การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหต ุ ภัยธรรมชาต ิ หรอืทรัพยส์นิสญูหายอัน
เน่ืองมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุัตเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

• กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุ
ของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ่้ายไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบไุว ้ 
เน่ืองจากการครองครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม  

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

• เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 
• ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั  

• ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
• กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ
คา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ่้าย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
• กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่งกับ
ทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพั่กตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่
มัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

• เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็นนโยบาย
ของสายการบนิ 
 

ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้
1. ผูเ้ดนิทางทียั่งคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรุณาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบันการศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ

ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 
2. ผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนตา่งๆ กรุณาเตรยีมบัตรประจ าตัวขา้ราชการ 

หรอืใบรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 
3. ผูเ้ดนิทางทีท่ าเลม่พาสปอรต์ใหมเ่น่ืองจากเลม่เกา่หมดอายใุหพ้กหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น

บางกรณีกรุณาพกบัตรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตวั ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูน
บางกรณี อา่นเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชดัเจน ทัง้สถานทีท่อ่งเทีย่ว,เทีย่วบนิ,วันเดนิทาง เพือ่ประโยชนแ์กต่วั
ทา่นเองในกรณีทีต่อ้งตอบค าถามทีด่า่น 


