
              

 

    

 เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอก๊ซ ์
โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 

พกัซกโซ 1 คนื + โซล 2 คนื 
สายการบนิ AIRASIA X (XJ) 

ขาไป XJ 700 DMK - ICN 02.35 – 10.05 
สายการบนิ AIRASIA X (XJ) 



              

 

    

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

( พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น ) 
พกัเดีBยว 

11 – 16 ตลุาคม 62 วนัคลา้ยสวรรคตร.9 18,900.- 6,000.- 
16 – 21 ตลุาคม 62   16,900.- 6,000.- 
19 – 24 ตลุาคม 62  วนัปิยมหาราช 18,900.- 6,000.- 
29 ตลุาคม – 03 พฤศจกิายน 62 17,900.- 6,000.- 
31 ตลุาคม – 05 พฤศจกิายน 62 17,900.- 6,000.- 
07 – 12 พฤศจกิายน 62 16,900.- 6,000.- 
12 – 17 พฤศจกิายน 62 15,900.- 6,000.- 
19 – 24 พฤศจกิายน 62 15,900.- 6,000.- 
21 – 26 พฤศจกิายน 62 16,900.- 6,000.- 

*** ราคาโปรโมช ัBน!!!ไมม่รีาคาเด็ก *** 
ราคาอืBนๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตุํBากวา่ 2 ปี) ราคา 8,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัRวเครืBองบนิ ราคา 8,900 บาท 

 
วนัทีB 1 กรงุเทพ (ดอนเมอืง) 
23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ช ัSน3 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X โดยมเีจา้หนา้ที ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ** ราคาทัวรไ์ม่รวมบรกิารอาหารและเครื องดื มบนเครื อง โดยท่านสามารถ
เลอืกซื0ออาหารและเครื องดื มไดบ้นเครื องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชั วโมง ** 
* ประเทศเกาหลใีตไ้มอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื0อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ
ปรับและจับ ทั 0งนี0ข ึ0นอยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ที ศลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 
* สายการบนิ Air Asia X ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกที นั ง ระบบจะเป็นระบบสุม่ที นั ง ไมส่ามารถรเีควสที นั งกอ่นได ้หาก
ตอ้งการเลอืกที นั งจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ มเตมิ 
* ทา่นสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื องบนิโดยมนํี0าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม (1 ชิ0น) และ ถอืขึ0น
เครื องได ้7 กโิลกรัม 

วนัทีB 2 ทา่อากาศยานอนิชอน – เกาะนาม ิ– วดันกัซานซา 
02.35 น. เหริฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิ AIR ASIA X เที ยวบนิที  XJ 700 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชั วโมง 
10.05 น.  นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ Air Asia 

X เที ยวบนิที  XJ 700 ** สําหรับเที ยวบนินี0 ไม่มบีรกิารอาหารและเครื องดื มบนเครื องบนิ กรุณารับประทาน
อาหารใหเ้รียบรอ้ยก่อนขึ0นเครื องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชั วโมง 25 นาที ** (ตามเวลาทอ้งถิ น เร็วกว่า
เมอืงไทยประมาณ 2 ชั วโมง) กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพื อความสะดวกในการนัดหมายเวลา **หลังทกุทา่น
ผา่นขั 0นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 นําทา่นสู ่เกาะนาม ิตั 0งอยูท่ี เมอืงชนุชอน จังหวัดคังว็อน หา่งจากกรุงโซลไปทางตะวันออก 63 กโิลเมตร เป็น
แหลง่ทอ่งเที ยวที มชีื อเสยีงของเกาหลใีต ้เกาะนามมีรีปูรา่งเหมอืนใบไมล้อยนํ0า เป็นเกาะกลางแมนํ่0าฮัน ซึ งเกดิ
จากการสรา้งเขื อนช็องพย็อง โด่งดังจากซรีสีเ์รื อง เพลงรักในสายลมหนาว ซึ งใชเ้กาะนามเีป็นสถานที ถ่ายทํา 
เกาะนามีไดช้ื อตามนายพลนัมอี ที รับราชการตั 0งแต่อายุ 17 ปี บดิาอยู่ในตระกูลสูงศักดิP ส่วนมารดาเป็น
เจา้ฟ้าหญงิ เขานําทัพกวาดลา้งจลาจลในพื0นที ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไดทั้ 0งหมด และ
ไดรั้บตําแหน่งสูงเมื อยังมอีายุเพียง 26 ปี แต่หลังจากเปลี ยนรัชกาลใหม่ เขาก็ถูกใส่รา้ยว่าเป็นกบฏ และถูก

ขากลบั XJ 703 ICN - DMK 01.05 – 04.40 
หากทา่นตอ้งซื0อบตัรโดยสารภายในประเทศเพื อไปและกลบักรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนั0นจะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตัTวเครื องบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเที ยวบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ที กอ่น กรณุาเลอืกซื0อบตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภทที สามารถเลื อนวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้
ของเที ยวบนิ การยกเลกิเที ยวบนิ มกีารยบุเที ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี ยนแปลง เนื องจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆที อยู ่
เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 



              

 

    

ประหารชวีติพรอ้มกบัมารดาและพวกรวม 25 คน ตอ่มา หลังผลัดเปลี ยนรัชกาลใหมอ่กีครั 0ง ไดม้กีารพสิจูนพ์บวา่
ขอ้กลา่วหาทั0งหมดลว้นเป็นเท็จ เขาจงึไดรั้บคนืยศถาบรรดาศักดิPดังเดมิ เกาะแหง่นี0มทีวิทัศนท์ี สวยงามไปดว้ย
ตน้เกาลัดและทวิสนเรยีงราย ในชว่งฤดใูบไมร้ว่งจะมเีทศกาลใบไมเ้ปลี ยนส ีใบไมต้า่งเปลี ยนเป็นสแีดงสวยงาม 
และมสีสุานของนายพลนาม ีซึ งยังคงตั 0งอยู ่ณ เกาะแหง่นี0 

 
 
 
 
 
 
 
เทีBยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู ทคัคาลบ ีหรอืไกบ่ารบ์คีวิผัดซอสเกาหลี

อาหารเลื องชื อของเมอืงชนุชอน โดยนําไกบ่ารบ์คีวิ มันหวาน ผัดกะหลํ าตน้    กระเทยีม ต๊อกหรอืขา้วปั0น และ
ซอสมาผัดรวมกนับนกระทะแบนดําคลกุเคลา้ทกุอยา่งใหเ้ขา้ที  รับประทานกบัผัดกาดเกาหลแีละเครื องเคยีง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําท่านเดินทางสู่ ซกโซ เ มื อ ง ป ร ะ ม ง ช า ย ฝั ง ท ะ เ ล

ตะวันออกที เงยีบสงบ ฝั งหนึ งของเมอืงนี0ถูกขนาบเอาไวด้ว้ยเทอืกเขาซอรัคซานและอกีฝั งหนึ งของเมอืงก็ถูก
ขนาบเอาไวด้ว้ยทะเลตะวันออก ที นี จงึเป็นอกีเมอืงที ตกเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดนิทางหลายคนเพราะ
สามารถท่องเที ยวไดทั้ 0งแบบเดนิป่าขึ0นเขาดูธรรมชาตหิรือชมววิดูคลื นเล่นนํ0าทะเล ผูค้นส่วนใหญ่ของที นี 
ประกอบอาชพีประมง รา้นคา้รมิทางเต็มไปดว้ยรา้นขายอาหารทะเล แถมยังเป็นอกีหนึ งสถานที ที แฟนละคร
เกาหลไีม่ควรพลาด เพราะที นี เป็นหนึ งในสถานที ถ่ายทําละครเกาหลชีื อดังอย่าง รักนี0ชั วนรัินดร ์(Autumn In 
My Heart) ที เคยทําเอานํ0าตาของหลายตอ่หลายคนไหลกนัพรากๆ ใหก้บัความรักสามเศรา้ของพระนาง จากนั0น
นําทา่นชม วดันกัซานซา ตั 0งอยูใ่กลช้ายหาดนักซานซึ งอยูท่างตอนเหนือของเมอืงคังนงึ ในชว่งหนา้รอ้นเต็ม
ไปดว้ยผูค้นมาตากอากาศและเลน่นํ0าทะเล หนา้หนาวทา่นอาจจะพบกบัการตากปลาหมิะ วัดแหง่นี0มพีระพทุธรปู
อันเก่าแก่ทางประวัตศิาสตร์ สรา้งขึ0นในสมัยชลิล่าเมืองราวพันกว่าปีที แลว้โดยพระอยึซัง นมสัการเจา้แม่
กวนอมิ องคย์นืที สงูถงึ 16 เมตร ตั 0งตระหงา่นอยูก่ลางแจง้บนยอดเขาชนิซองบอง คอยปกป้องชาวเมอืงเกาหลี
และชาวประมง โดยหันพระพักตรส์ูท่ะเลตะวันออก – ประเทศญี ปุ่ น   และมจีดุชมววิชื อดังตามบทกวเีกาหลเีพื อ
ชมพระอาทติยข์ึ0นยามเชา้ ที ศาลา “อลุซนัแด”  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู OSAM หรอืหมแูละปลาหมกึผดันํ Sาคลกุคลกิ
เนื0อหมแูละปลาหมกึยา่งบารบ์คีวิหมักสไตลส์มัยใหมเ่กาหลคีนตา่งประเทศนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอก
หวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยการนําบารบ์คีวิหมปูลาหมกึลงในกระทะครึ งวงกลมพรอ้มนํ0าซปุปรงุรส 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

คํBา นําทา่นเขา้สูท่ ีBพกั SORAK KAMHO RESORT  หรอื เทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั 0ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 
วนัทีB 3 สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- โรงงานสาหรา่ย + KIMCHI SCHOOL + ฮนับก – ทงแดมนุ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั0นนําท่าน เพลิดเพลินกับ เอเวอรแ์ลนด  ์(รวมบตัรเครืBองเล่นไม่จํากดัรอบ) ถือว่าเป็นสวนสนุก
กลางแจง้ที ใหญท่ี สดุของเกาหล ีตั 0งอยูท่ี  เมอืงยงอนิ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ เอเวอรแ์ลนดนั์0นถอืวา่เป็น
เหมอืน “ดสินียแ์ลนดเ์กาหล”ี เลยก็วา่ได ้แถมถกูนติยสาร Forbes จัดอันดับใหเ้ป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนยิม
ของโลก ในที  ค.ศ. 2005 โดยแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเที ยวมาเยอืนสวนสนุกแหง่นี0กวา่ 9 ลา้นคน ที ตั 0งของสวนสนุก
เอเวอรแ์ลนดนั์0นเหมอืนสวนสนุกในฝันจรงิๆ เพราะอยูท่า่มกลางหบุเขาและธรรมชาต ิสวยเหมอืนในเทพนยิาย 
ดา้นในถกูแบง่ออกเป็น 5 โซนใหญ่ๆ  ใหท้า่นทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารทีา่นจะไดพ้บกบั ไลเกอร ์ซึ งเป็น
ลูกแฝดผสมที เกดิขึ0นจากความรักระหว่างสงิโตผูเ้ป็นพ่อและเสอืผูเ้ป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคู่แรกใน
โลกชมความน่ารักของหมตี่างๆซึ งพนักงานขับรถซาฟารจีะเป็นผูทั้กทายและเล่นกับพวกเขาเตมิเต็มความสขุ
ของทา่นสนุกสนานกบัเครื องเลน่ตา่งๆ ไมจํ่ากดัชนดิ พรอ้มทั 0งบรรยากาศหนาวๆ โรแมนตคิๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีBยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมนู หมูย่างเกาหล ีหรือคาลบีS เป็นอาหาร

พื0นเมอืงเกาหลทีี เลื องชื อและรูจั้กกันดทัี วโลก มรีสชาตกิลมกลอ่ม โดยนําหมสูว่นที ตดิกบักระดกูไปยา่งบนเตา
ถา่นแบบดั 0งเดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครื องเคยีงหลากชนดิ นํ0าจิ0มเตา้เจี0ยว และนํ0าซปุสาหรา่ย รับประทาน
คลา้ยกบัเมี ยงคํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

จากนั0นนําทา่นเขา้ชม โรงงานสาหรา่ย ของฝากที มชีื อเสยีงของเกาหล ีผลติสาหร่ายใหม ่สด ทกุวันมหีลาย
รสชาตใิหท้่านไดเ้ลอืกซื0อไปเป็นของฝาก และเยี ยมชมสถาบันสอนทํากมิจชิมวธิกีารทํากมิจ ิหรอื KIMCHI 
SCHOOL สถาบันสอนทํากมิจชิมวธิกีารทํากมิจ ิผักดองที สามารถเก็บไวไ้ดน้านและเป็นอาหารที ข ึ0นโต๊ะชาว
เกาหลทีุกมื0อปัจจุบันกมิจเิป็นที นยิมแพร่หลาย เพราะประกอบดว้ยแบคทเีรยีที เป็นประโยชน์ในการย่อยอาหาร
และป้องกนัโรคให ้ทา่นไดท้ดลองทํากมิจดิว้ยตัวทา่นเองและสามารถนํากลับมาเป็นของฝาก พเิศษ เก็บภาพ
ความประทบัใจดว้ยการ ใสชุ่ดประจําชาตขิองเกาหลใีต ้ชุดฮนับก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิาร บบีมิบบั และ ชาบูชาบูสุก ีSสไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ 

ประกอบดว้ยหมูสไลด ์และผักสดนานาชนดิ เสริฟ์พรอ้มนํ0าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึ งขาดไม่ไดใ้นการทาน ชา
บชูาบ ูพรอ้มขา้วสวยเสริPฟ พรอ้ม ขา้วสตูรดั งเดมิของเกาหลซีึ งนําเอาขา้วสวย ผักต่างๆ เชน่ ถั วงอก ผักกาด
เห็ดหอม สาหรา่ย และซอสสแีดงมาผัดรวมกนั ซึ งก็จะไดร้สชาตแิบบเกาหลจีรงิๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั0นนําทา่นเดนิทางสูย่า่นศนูยก์ารคา้แหลง่ชอ้ปปิ0งที ชื อไดว้า่ใหญท่ี สดุในเอเชยี ทงแดมนุ ซึ งตั 0งอยูบ่รเิวณ
ประตูเมอืงโบราณทางทศิตะวันออกท่านสามารถซื0อสนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ี นี0 อาท ิเสื0อผา้บุรุษ-สตรี 
รองเทา้บรุุษ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด ของที ระลกึ ชดุเครื องครัวถงุน่องถงุเทา้ผา้พันคอโดยทา่นจะได ้สมัผัส 
กบั บรรยากาศการชอ้ปปิ0งสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ ทงแดมนุ ดไีซน ์พลาซา่ แอนด ์พารค์ ยังเป็น
สถานที ถา่ยทําซรียีส์ดุฮติอยา่ง "You Who Came From The Stars" และ     มวิสคิวดิโีอของ 2NE1 
เพลง "Come Back Home 

คํBา นําทา่นเขา้สูท่ ีBพกั SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั 0ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 
วนัทีB 4 ศนูยโ์สมรฐับาล – COSMETIC SHOP –  ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวงัเคยีงบ็อค –     ดวิตีS

ฟร ี– โซลทาวเวอร ์ - เมยีงดง 



              

 

    

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดนิทางสู ่ศูนยโ์สมรฐับาล ซึ งรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลติจากโสมที มอีาย ุ6 ปีซึ งถอืว่าเป็นโสมที มี
คณุภาพดทีี สดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซื0อโสมที มคีุณภาพดทีี สดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 
เท่ากลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ที ท่านรักและนับถอือกีไม่ไกลจากกันมากนัก จากนั0นนําท่านสู่ 
ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง ซึ งผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซีึ งจะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาที 
ประเทศเกาหลเีหนอืมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจัิยที ประเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นนํ0ามันสนเข็มแดง
ภูมปิระเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์โดยกว่าจะมาเป็นนํ0ามันสนเข็มแดงได ้1 
แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกัดเอานํ0ามันมาผลติและวจัิยออกมาเป็นนํ0ามันสนนี0
สามารถชว่ยในการลดระดับไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ีนําทา่นไปชอ้ปปิ0ง COSMETIC SHOP เป็นศนูย์
รวมของเครื องสําอางของเกาหล ีอาทเิชน่ ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนด์
เนมที นําเขา้มาจากทั วโลกอสิระทา่นเลอืกซื0อไดต้ามอธัยาศัย รวมถงึเวชสําอางคย์อดนยิม เชน่ สเต็มเซลลห์นา้
เด็ก หนา้กาก LED ลด กระ ฝ้า จุดด่างดํา , โบท็อกเกาหล ี, ครมีหอยทาก , WATER DROP (ครมีนํ0าแตก) , 
BUBBLE CLEANSING , CC ครมี ซึ งราคาถกูกวา่ที เมอืงไทยเกอืบเทา่ตัว และบางผลติภัณฑยั์งไมม่ขีายในไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านชม พระราชวงัเคยีงบ็อค เป็นพระราชวังไมโ้บราณที เก่าแก่ที สุด สรา้งขึ0นใน ค.ศ. 1394 ภายใน
พระราชวังแหง่นี0มหีมูพ่ระที นั งมากกวา่ 200 หลัง มพีื0นที ประมาณ 90 ไร ่เป็นพระราชวังหลักของราชวงศโ์ชซอน 
ซึ งมอํีานาจอยูถ่งึ 518 ปี สถาปนาขึ0นโดยกษัตรยิแ์ทโจ ในจํานวนพระราชวังรวม 5 แหง่ที  สรา้งขึ0นโดยราชวงศน์ี 0  
แตไ่ดถู้กทําลายไปมากในสมัยที ญี ปุ่ นเขา้มาบกุยดึครอง ทั 0งยังเคยเป็นศนูยบ์ัญชาการทางการทหารและเป็นที 
ประทับของกษัตรยิ ์ ปัจจุบันไดม้ีการก่อสรา้งหมู่พระที นั งที เคยถูกทําลายขึ0นมาใหม่ในตําแหน่งเดมิ มีพลับ
พลากลางนํ0าเคยีงเฮวรู ที ซ ึ งเคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสันนบิาตต่างๆ สําหรับตอ้นรับแขกบา้นแขก
เมอืง  ถอืเป็นพระราชวังที สวยงามยิ งใหญท่ี สดุ โดยเฉพาะตัวอาคารพระที นั งคนีจองจอน (Kunjongjon) 
ที มขีนาดใหญ่ที สดุ สวยงามที สดุในพระราชวังแห่งนี0 โดยใชเ้ป็นทอ้งพระโรง และออกว่าราชการของกษัตรยิ์
ราชวงศโ์ชซอน อาคารพระที นั งคนึจองจอนแห่งนี0 เคยถูกกองทหารญี ปุ่ นเผาทําลายยับเยนิ ต่อมามกีารบรูณะ
ซอ่มแซมในปี ค.ศ.1865  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
เทีBยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู Samgyetang หรอืเมนูไกตุ่น๋โสมอาหารใน

วังในสมัยกอ่น ปัจจบุันเป็นอาหารเลื องชื อของเมอืงหลวง เชื อกนัวา่บํารงุและเสรมิสขุภาพ ภายในตัวไกจ่ะมขีา้ว
เหนียว รากโสม พทุราแดงและเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครื องเคยีงที เรยีกวา่ กกัตกุ ีเสน้ขนมจนี เหลา้โสม 
พรกิไทยดํา และเกลอื) 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําท่าน ชอ้ปปิ0 งสนิคา้ปลอดภาษีที  ดวิตีSฟร ีที นี มีสนิคา้ชั 0นนําใหท้่านเลือกซื0อมากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิ
นํ0าหอม เสื0อผา้เครื องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื องประดับ ฯลฯ นําทา่นสู ่ โซลทาวเวอร ์หรอื นมัซาน ทาว
เวอร ์ไมร่วมคา่ลฟิต ์ เป็นหนึ งในแหลง่ทอ่งเที ยวสําคัญของโซล เปิดใหบ้รกิารมาตั 0งแตปี่ 1980 ตั 0งอยูบ่นยอด
เขานัมซงั สงู 236 เมตร ใหว้วิเมอืงโซลและบรเิวณรอบๆแบบ พาโนรามา่ นับวา่เป็นหนึ งในทาวเวอรท์ี ใหว้วิสวย
ที สดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ไดรั้บการ renovate ใหมปี่ 2005 จงึไดช้ื อใหมเ่ป็น N Seoul Tower โดย N ที เพิ ม
ขึ0นมานั0นยอ่มาจาก new look หรอื รูปแบบใหม ่โดยมกีารปรับเปลี ยนและพัฒนาการตา่งๆ ทั 0งการใหแ้สงไฟที 
หลากหลายและสวยงามขึ0น รวมถงึภายในที ตกแตง่ใหม ่โดยมรีา้นอาหารบนหอคอยที จะหมนุครบรอบทกุๆ 48 
นาท ีชื อวา่ N Grill และหอ้งนํ0าตกแตง่สไตลอ์วกาศ จดุไฮไลทท์ี พลาดไมไ่ดเ้ลยเมื อมาเที ยว Seoul Tower นั น
ก็คอื สถานที คลอ้งกญุแจชื อดัง  Love Key Ceremony ที มคีวามเชื อวา่คูรั่กที มาคลอ้งกญุแจที จะมคีวามรักที ยนื
ยาวไปตลอดกาล โดยที จะเขยีนขอ้ความหรอืชื อของคูรั่กไวบ้นแมก่ญุแจ แลว้นําไปคลอ้งไวก้บัราวเหล็กบรเิวณ
ฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานที ถา่ยทําละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรื อง“กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระให ้
ทกุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูคูห่อคอยตามอธัยาศัยหรอืคลอ้งกญุแจคูรั่ก 

 จากนั0นนําทา่นชอ้ปปิ0งยา่น เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชั นของเกาหลเีป็น

อยา่งไร กา้วลํ0านําสมัยเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาที เมยีงดงแห่งนี0 พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสื0อผา้แฟชั นแบบอนิเท
รน เครื องสําอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหม่ในการชอ้ปปิ0งอกีรูปแบบหนึ ง ซึ งเมยีงดงแห่งนี0จะมี
วัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที นี กวา่ลา้นคนในแตล่ะวัน อสิระใหท้า่นชอ้ปปิS ง และ รบัประทารอาหาร
เย็นตามอทัธยาศยั 

คํBา นําทา่นเขา้สูท่ ีBพกั SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั 0ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีB 5 ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ู– ชอ้ปปิS งยา่นฮงแด –ถา่ยภาพ  3 มติ ิ- พพิธิภณัฑนํ์ Sาแข็ง - ซุปเปอรม์าเก็ต
ละลายเงนิวอน – สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



              

 

    

จากนั0นนําท่านเดนิทางไปดูแลสุขภาพกันที  ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู ซึ งเป็นสมุนไพรที ทั วโลกยอมรับ 
รวมถงึสถาบันตา่งๆ วา่เป็นสมนุไพรที มคีณุภาพดทีี สดุในการบํารงุตับและดแูละตับของเรา ซึ งจะเป็นสมนุไพรที 
หาไดย้ากในปัจจุบัน ท่านจะไดช้มการสาธติ การทดลองว่าสมุนไพรชนดินี0มคีุณค่าเพยีงใดต่อโลกใบนี0 ตน้ไม ้
ชนดินี0เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือนํ0าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลรีุ่น
ใหม่นิยมนํามารับประทานเพื อช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจาการดื ม
แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี  สารตกคา้งจากอาหารและยา จากนั0นนําท่านชอ้ปปิ0 ง ย่านฮงแด  อยู่ใกลก้ับ
มหาวทิยาลัยศลิปะฮงอกิ ที มชีื อเสยีงมากของเกาหลบีรรยากาศจงึสดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอน
กลางวันฮงแดเป็นถนนที สามารถเดนิชอ้ปปิ0 งในรา้นเสื0อสวยสุดอาร์ตแบบราคานักศกึษา และอัพเดตสตรีท 
สไตล ์จากแฟชั นนสิตา้ตัวจรงิสว่นกลางคนืเป็นแหลง่ปารต์ี0ที  chic สดุในโซล จากนั0นนําทา่ทั 0งชม ถา่ยภาพ 3 
มติ ิ เคล็ดลับงานศลิปะแห่งภาพ” ที ทําใหท้่านไดต้ื นตาตื นใจกับศลิปะแนวใหม่เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มติิ
เหมือนภาพวาดมีชีว ิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่เป็นความคิดสรา้งสันและ
จนิตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิี รวมทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละการซอ้น
ภาพโดยกระตุน้ความเคลื อนไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ ชม พพิธิภณัฑนํ์ Sาแข็ง  ปะตมิากรรมนํ0าแข็งตั 0งอยู่
ในกรงุโซลเป็นสถานที จัดโชวนํ์0าแข็งแกะสลักนักทอ่งเที ยวสามารถสมัผัสอากาศที หนาวเย็นตดิลบกวา่สบิองศา
และชมนํ0าแข็งที ถกูแกะสลักออกมาเป็นรปูรา่งตา่งๆ ไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ 

 

เทีBยง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูจมิดกั เป็นไกพ่ะโลผั้ดกับวุน้เสน้และผักอรอ่ยมากมาย     เส
รฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครื องเคยีงตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั0นเตรยีม ตัวกลับกรุงเทพ แวะซื0อของ 
ซุปเปอรม์าเก็ตละลาลเงนิวอน สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหนิซเีรยีลช็อกโก  ผลติภัณฑข์องใบและ
รากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครื องสําอางโสม เป็นตน้  และ
ยังมหีมอนสขุภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกี0เกาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี  สมควรเวลานําทา่นเดนิทางสู่
สนามบนิ 

 
วนัทีB 6 อนิชอน – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                                                                                                                           
01.05 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Air Asia X เที ยวบนิที  XJ 703 ** 

ราคาทัวร์ไม่รวมบรกิารอาหารและเครื องดื มบนเครื อง โดยท่านสามารถเลือกซื0ออาหารและเครื องดื มไดบ้น
เครื องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชั วโมง **ฃ 

04.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัความประทับใจ 
 

 



              

 

    

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 45,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) 
ขออนญุาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นทีBสนามบนิไทย  

กรณุาชําระคา่มดัจําทา่นละ 10,000 บาท  หลงัจากจองภายใน 3 วนั  
หากไมชํ่าระภายในเวลาทีBกาํหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีBน ัBงตามเงืBอนไข 

 

 

ขอ้ควรทราบ : 
 1.ในกรณีที ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกทั0งประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลใีต ้ อนัเนื องมาจากการกระทําที สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการถกูปฎิ
เสธในกรณีอื นๆทกุกรณี ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทั 0งสิ0น เนื องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทน
บรษัิทแลว้ 
 2.การเดนิทางอาจเปลี ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั 0งนี0เนื องจากสภาพ ลม ฟ้า 
อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะนั0นแตจ่ะคํานงึถงึความปลอดภัยในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็น
สําคัญ โดยไมทํ่าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 3.ขอความรว่มมอืในการลงรา้นรัฐบาลตามโปรแกรมกําหนด เชน่ รา้นศนูยโ์สมรัฐบาล, ศนูยส์มนุไพรบํารงุตับ
ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครื องสําอาง, Duty free ไมม่กีารบงัคับซื0อแตอ่ยา่งใด แตข่อความกรณุาตอ้งลงใหค้รบทกุรา้น 
 4.ทัวรน์ี0จัดใหเ้ฉพาะลกูคา้ที ประสงคจ์ะไปทอ่งเที ยวตามรายการของทัวรท์กุวันเทา่นั0น  หากทา่นไมส่ามารถรว่ม
ทัวรท์กุวัน แคส่มัครมารว่มทัวรเ์พยีงเพื อการใชต้ัTวเครื องบนิและที พักในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่นไม่
รวมทัวรใ์นบางวัน ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเที ยวเอง 300 USD  (กอ่นซื0อทัวร ์จะตอ้งแจง้ความประสงค์
ที เป็นจรงิ เพื อทางผูจั้ดจะไดค้ดิคา่บรกิารที เหมาะสม) 

 
*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงืBอนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีBพอใจ 

แลว้จงึวางมดัจําเพืBอประโยชนข์องทา่นเอง *** 

**พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ํBากวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง** 
 

รายละเอยีดสําหรบัการอพัทีBน ัBงบนเครืBองบนิและการซืSอนํ Sาหนกักระเป๋า 



              

 

    

สายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ใหบ้รกิารดว้ยเครื องบนิ Air Bus A330 

 

 

หมายเหต ุ
- นั งของ STANDARD SEAT จะเป็นระบบสุม่ที นั ง ไมส่ามารถรเีควสที นั งได ้
- สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะที นั ง Hot Seat เทา่นั0น ที นั ง Premium ตัTวกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้ 
- ไมอ่นุญาตใหท้ารกและเด็กที มอีายตํุ ากวา่ 12 ปี นั งในโซนปลอดเสยีง (Silence Zone) แถวที  7-14 

 
กรณีตอ้งการซืSอนํ Sาหนกักระเป๋าเพิBม (จากปกตทิี สายการบนิกําหนดขาไปและขากลับทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม) 
มคีา่ใชจ้า่ยเพิ มเตมิดังนี0 

- เพิ ม 05 กโิลกรัม = 500 บาท/ทา่น/เที ยวบนิ 
- เพิ ม 10 กโิลกรัม = 800 บาท/ทา่น/เที ยวบนิ 
- เพิ ม 20 กโิลกรัม = 1,800 บาท/ทา่น/เที ยวบนิ 

 
ราคาทวัรน์ ีSรวม 

• คา่ตัTวเครื องบนิชั 0นประหยัดไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 
นํ Sาหนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิSวข ึSนเครืBองได ้7 กโิลกรมั 

• คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

• โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น จํานวน 3 คนื  

• บรกิารอาหารทกุมื0อตามรายการระบ ุ

• คา่เขา้ชมสถานที ทอ่งเที ยวตา่งๆตามรายการระบ ุ

• คา่รถรับ-สง่และนําเที ยว พรอ้มหัวหนา้ทัวรช์าํนาญงานและมัคคเุทศกท์อ้งถิ น ตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงื อนไขกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีSไมร่วม 

• ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  45,000 วอนหรอื 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทรปิ ส่วนหวัหนา้ทวัร ์
แลว้แตค่วามพงึพอใจ 

• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอื นๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครื องดื มนอกเหนอืรายการ  

• คา่ภาษีมลูคา่เพิ ม 7 % และ หัก ณ ที จา่ย 3 %    

• คา่นํ0าหนักกระเป๋าเกนิ 20 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ
 

หมายเหต ุ
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิPที จะเลื อนการเดนิทาง หรอื เปลี ยนแปลงราคา ในกรณีที ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขึ0นไป 
• ในกรณีที สายการบนิประการปรับขึ0นภาษีนํ0ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิPในการเรยีกเก็บคา่ภาษีนํ0ามันเพิ มตามความ

เป็นจรงิ 
• ตัTวเครื องบนิที ออกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลื อนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิPที จะเปลี ยนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเที ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที เกดิเหตสุดุวสิยั หรอื

เหตกุารณ์ที อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์องคณะผู ้
เดนิทางเป็นหลัก 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 0งสนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเที ยวบนิ 
การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุภัยธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอนั
เนื องมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 



              

 

    

• กรณีที สถานที ทอ่งเที ยวใดๆ ที ไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิPไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั 0งสิ0น 

• กรณีที ทา่นสละสทิธิPในการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานที ใดๆ ก็ตามที ระบใุนรายการทอ่งเที ยว หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิPไมค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทั 0งสิ0น 

• กรณีที กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 0งในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที ระบุ
ไว ้  เนื องจากการครองครองสิ งผดิกฎหมาย สิ งของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็
ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิPที จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม  

• กรณีที ทา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี0าเงนิ) เดนิทางเพื อการทอ่งเที ยวกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธใน
การเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิPไมค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทั 0งสิ0น 

• เมื อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ 0งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทั 0งหมด 

 
เง ืBอนไขการชําระเงนิ 

• ชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท หลงัจากทําการจองภายใน 3 วนั  
• ชาํระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที เหลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
• กรณีลกูคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิPในการเรยีก

เก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน 100% 
 
เง ืBอนไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิPในการยดึมัดจําเต็มจํานวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิPเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรทั์ 0งหมด 
• กรณีกรุ๊ปที เดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจําที นั ง

กบัทางสายการบนิ รวมถงึเที ยวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมที พักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิPไม่
คนืคา่มัดจํา หรอื คา่ทัวรทั์ 0งหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

• เมื อออกตัTวแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทาํใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัRวได ้เนื องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 
 

ขอ้แนะนําเพิBมเตมิ สําหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีBยวประเทศเกาหลใีต ้
1. ผูเ้ดินทางที ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็น

ภาษาองักฤษตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดนิทางที เป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจําตัว
ขา้ราชการ หรอืใบรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางที ทําเลม่พาสปอรต์ใหมเ่นื องจากเลม่เกา่หมดอายใุหพ้กหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใช ้
ในบางกรณี 

4. กรณุาพกบัตรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตัว ทั 0งเงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบาง
กรณี อ่านเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชัดเจน ทั 0งสถานที ท่องเที ยว,เที ยวบนิ,วันเดนิทาง เพื อประโยชน์แกต่ัว
ทา่นเองในกรณีที ตอ้งตอบคําถามที ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 

 


