
  

 

 

            

 

 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์

โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 
พกัสกรีสีอรท์ 1 คนื / โซล 2 คนื 

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 



  

 

 

            

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีCยว 

::ราคาโปรโมช ัCน!!!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.- 

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

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัPวเครืCองบนิ ราคา 9,900 บาท 

 
วนัแรก กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 
23.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิ ดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ช ัSน3 

เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X โดยมเีจา้หนา้ที ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ** ราคาทัวรไ์มร่วมบรกิารอาหารและเครื องดื มบนเครื อง โดยทา่นสามารถ
เลอืกซื0ออาหารและเครื องดื มไดบ้นเครื องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชั วโมง ** 

* ประเทศเกาหลใีตไ้มอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื0อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ 
ทั 0งนี0ข ึ0นอยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ที ศลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** * สายการบนิ Air Asia X ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกที นั ง 
ระบบจะเป็นระบบสุม่ที นั ง ไมส่ามารถรเีควสที นั งกอ่นได ้ หากตอ้งการเลอืกที นั งจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ มเตมิ * ทา่นสามารถโหลด
กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื องบนิโดยมนํี0าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม (1 ชิ0น) และ ถอืขึ0นเครื องได ้7 กโิลกรัม* 
 

วนัทีC 2 ทา่อากาศยานอนิชอน – เทศกาลตกปลานํSาแข็ง (1 ปีมคีร ัSงเดยีว)  -  สกรีสีอรท์  
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 ไมม่บีรกิารอาหารและเครื องดื มบนเครื องบนิ กรณุารับประทานอาหาร
ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นขึ0นเครื องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชั วโมง 25 นาท ี ** (ตามเวลาทอ้งถิ น เร็วกวา่เมอืงไทย
ประมาณ 2 ชั วโมง) กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพื อความสะดวกในการนัดหมายเวลา **หลังทกุทา่นผา่น
ขั 0นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย จากนั0นนํ0าทา่นสู ่เทศกาลตกปลานํSาแข็ง หนึ ง
ปีมเีพยีงครั 0งเดยีว โดยเทศกาลนี0ถกูเสนอใหเ้ป็นเทศกาลตัวอยา่ง ของกระทรวงวัฒนธรรมและการทอ่งเที ยว
เกาหล ี เป็นเทศกาลฤดหูนาวที ยิ งใหญแ่ละดงึดดูนักทอ่งเที ยวมาเยอืนทกุปี สนุกสนานและเพลดิเพลนิกบัการ

หากทา่นตอ้งซื0อบตัรโดยสารภายในประเทศเพื อไปและกลบักรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนั0นจะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตัRวเครื 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 

 



  

 

 

            

 

 

ตกปลานํ0าแข็งโดยการเจาะนํ0าแข็งเป็นรวูงกลม และนําเบ็ดไปตกปลาใตนํ้0าแข็ง (ราคาทัวรร์วมคา่อปุกรณ์ตก
ปลา) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ : (เทศกาลตกปลานํSาแข็ง มปีระมาณ ชว่งวนัทีC 04 มกราคม – 26 มกราคม 2563) ทั 0งนี0ข ึ0นอยูก่บั
สภาพอากาศ ทางผูจั้ดไมส่ามารถกําหนดได ้  ในกรณีที ลานตกปลานํ0าแข็งยังไมแ่ข็งตัว (โดยคํานงึถงึความปลอดภัย
ของลกูคา้เป็นสิ งสําคัญ) และเทศกาลประกาศเลื อนวันเปิดเทศกาล ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิTปรับรายการทัวรท์ดแทน
เป็น 
>>  หมูบ่า้นสลีกูกวาด หรอื Paju Provence << ตั 0งอยูท่ี เมอืงพาจ ูจังหวัดคยองก ีซึ งอยูต่ดิกบัชายแดนของเกาหลี
เหนอืเป็นหนึ งในสถานที ยอดนยิมที นักทอ่งเที ยวนยิมไปกนัเป็นจํานวนมาก เนื องจากเป็นสถานที อนัแสนจะน่ารัก อกีทั 0ง
ยังเป็นสถานที ๆ  ใหบ้รรยากาศแบบยโุรป ในสไตลข์องฝรั งเศส นอกจากนี0ยังเป็นโลเคชั นยอดฮติที ภาพยนตร ์หรอื ละคร
ยอดฮติหลายเรื อง คนสว่นใหญจ่ะรูจั้กและเรยีกกนัในชื อวา่ "หมูบ่า้นสลีกูกวาด" ซึ งจะสงัเกตไดจ้ากสขีองบา้นแตล่ะหลัง
ที มสีสีนัสดใสสะดดุตาชวนมองเป็นอยา่งมาก ไมว่า่จะเป็นสขีองตัวบา้น หนา้ตา่ง หรอืประต ู ก็มักถกูทาสอียา่งสดใส 
หมูบ่า้นสไตลฝ์รั งเศสแหง่นี0ในแตล่ะวันจะมนัีกทอ่งเที ยวเขา้มาเที ยวชมถา่ยภาพกนัเป็นจํานวนมากภายในหมูบ่า้นก็จะมี
รา้นคา้ตา่งๆ หลากหลายใหนั้กทอ่งเที ยวไดเ้ดนิเลน่ หรอืแวะชมกนัอยา่งเพลดิเพลนิเลยคะ่ ไมว่า่จะเป็นรา้นขายของ
น่ารักๆ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นเบเกอรี  รา้นขายเครื องครัว รา้นขายตน้ไมด้อกไม ้หรอืรา้นไอศกรมี 

 
 
เทีCยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ูคมัจาทงั หรอื Gamjatang  แกงซี โครง

หม ูซึ งจะใสผั่กและมันฝรั ง เนื0อหมตูดิซี โครงนุ่มมากๆ รสชาตแิกงก็จัดจา้น ทา่นคูก่บัขา้วสวยรอ้นๆ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

 

 

            

 

 

นําทา่นเดนิทางไปสมัผัสความสนุกสดุมันสก์บัการเลน่สกบีนลานสกขีนาดใหญ ่ณ สกรีสีอรท์ที  ซึ งลานสกแีหง่นี0
จะมคีวามทา้ทายใหท้า่นไดส้มัผัสดว้ยเนนิหมิะ ประกอบไปดว้ยเนนิสกถีงึ 2 เนนิดว้ยกนั แบง่เป็นเนนิสกสํีาหรับผู ้
ฝึกหัดเลน่ 1 เนนิ, และเนนิสําหรับผูท้ี เลน่ชาํนาญแลว้ 1 เนนิ มเีวลาใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลน่สกอียา่งเต็มที  
สําหรับทา่นที ไมเ่ลน่สก ีหรอื สโนสเลด ก็สามารถถา่ยรปูรอบๆ ลานสก ีหรอื หาเครื องดื ม ของวา่ง รอ้นๆ ทาน
ตามรา้นคา้ในรสีอรท์ตามอยัธยาศัย  (ไมร่วมคา่เชา่ชุดสกแีละอปุกรณส์กปีระมาณทา่นละ 50,000 วอน)    

 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนโูอซมับโูกก ิหรอื OSAM หมแูละปลาหมกึผัด

นํ0าคลกุคลกิยา่งบารบ์คีวิหมักสไตลส์มัยใหมเ่กาหลคีนตา่งประเทศนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวาน
เผ็ดเล็กนอ้ย โดยการนําบารบ์คีวิหมปูลาหมกึลงในกระทะครึ งวงกลมพรอ้มนํ0าซปุปรงุรส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํCา  นําทา่นสู ่OAK VALLEY SKI RESORT, VIVADI SKI RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั 0ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 
วนัทีCสาม ไรส่ตรอเบอรร์ ีC – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– โซลทาวเวอร ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเยี ยมชมไรผ่ลไมส้ง่ออกที สําคัญในฤดหูนาว ที  ไรส่ตรอเบอรร์ ีC เชญิทา่นลิ0มรสสตรอเบอรร์ี เกาหลสีดๆ 
ในบรรยากาศภายในไรส่ตรอเบอรร์ี อยา่งแทจ้รงิ ทา่นจะไดพ้บกบัวถิชีวีติชาวไรส่ตรอเบอรร์ี ของเกาหล ีวา่มี
วธิกีารปลกูอยา่งไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ี ที ขนาดใหญเ่ป็นพเิศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นที ชื นชอบ
ของชาวเกาหลเีองและชาวตา่งชาต ิ และยังเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลกู การดแูลรักษา



  

 

 

            

 

 

ผลสตรอเบอรร์ี  และทา่นยังสามารถเลอืกเก็บสตรอเบอรร์ี  และเลอืกชมิไดจ้ากภายในไร ่พรอ้มทั 0งยังสามารถซื0อ
กลับไปฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย 

 
เทีCยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ู หมยูา่งเกาหล ี หรอื คาลบีS เป็นอาหาร

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

 
 จากนั0นนําทา่น เพลดิเพลนิกบั เอเวอรแ์ลนด ์(รวมบตัรเครืCองเลน่ไมจ่ํากดัรอบ) ถอืวา่เป็นสวนสนุกกลางแจง้

ที ใหญท่ี สดุของเกาหล ี ตั 0งอยูท่ี  เมอืงยงอนิ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ เอเวอรแ์ลนดนั์0นถอืวา่เป็นเหมอืน 
“ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี เลยก็วา่ได ้แถมถกูนติยสาร Forbes จัดอนัดับใหเ้ป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนยิมของโลก 
ในที  ค.ศ. 2005 โดยแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเที ยวมาเยอืนสวนสนุกแหง่นี0กวา่ 9 ลา้นคน ที ตั 0งของสวนสนุกเอเวอร์
แลนดนั์0นเหมอืนสวนสนุกในฝันจรงิๆ เพราะอยูท่า่มกลางหบุเขาและธรรมชาต ิ สวยเหมอืนในเทพนยิาย ดา้นใน
ถกูแบง่ออกเป็น 5 โซนใหญ่ๆ  เตมิเต็มความสขุของทา่นสนุกสนานกบัเครื องเลน่ตา่งๆ ไมจํ่ากดัชนดิ พรอ้มทั 0ง
บรรยากาศหนาวๆ        โรแมนตคิๆ  

 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย เมน ูบบีมิบบั และ ชาบชูาบสูกุ ีSสไตลเ์กาหลบีน

หมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ยหมสูไลด ์ และผักสดนานาชนดิ เสริฟ์พรอ้มนํ0าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึ งขาดไมไ่ดใ้น
การทาน ชาบชูาบ ูพรอ้มขา้วสวยเสริTฟ พรอ้ม ขา้วสตูรดั งเดมิของเกาหลซีึ งนําเอาขา้วสวย ผักตา่งๆ เชน่ ถั วงอก 
ผักกาดเห็ดหอม สาหรา่ย และซอสสแีดงมาผัดรวมกนั ซึ งก็จะไดร้สชาตแิบบเกาหลจีรงิๆ    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

            

 

 

นําทา่นสู ่ โซลทาวเวอร ์หรอื นมัซาน ทาวเวอร ์ไมร่วมคา่ลฟิต ์  เป็นหนึ งในแหลง่ทอ่งเที ยวสําคัญของเมอืง
โซล เปิดใหบ้รกิารมาตั 0งแตปี่ 1980 ตั 0งอยูบ่นยอดเขานัมซงั สงู 236 เมตร ใหว้วิเมอืงโซลและบรเิวณรอบๆแบบ 
พาโนรามา่ นับวา่เป็นหนึ งในทาวเวอรท์ี ใหว้วิสวยที สดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ไดรั้บการ renovate ใหมปี่ 2005 
จงึไดช้ื อใหมเ่ป็น N Seoul Tower โดย N ที เพิ มขึ0นมานั0นยอ่มาจาก new look หรอื รปูแบบใหม ่โดยมกีาร
ปรับเปลี ยนและพัฒนาการตา่งๆ ทั 0งการใหแ้สงไฟที หลากหลายและสวยงามขึ0น รวมถงึภายในที ตกแตง่ใหม ่
โดยมรีา้นอาหารบนหอคอยที จะหมนุครบรอบทกุๆ 48 นาท ี ชื อวา่ N Grill และหอ้งนํ0าตกแตง่สไตลอ์วกาศ จดุ
ไฮไลทท์ี พลาดไมไ่ดเ้ลยเมื อมาเที ยว Seoul Tower นั นก็คอื สถานที คลอ้งกญุแจชื อดัง  Love Key Ceremony 
ที มคีวามเชื อวา่คูรั่กที มาคลอ้งกญุแจที จะมคีวามรักที ยนืยาวไปตลอดกาล โดยที จะเขยีนขอ้ความหรอืชื อของ
คูรั่กไวบ้นแมก่ญุแจ แลว้นําไปคลอ้งไวก้บัราวเหล็กบรเิวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานที ถา่ยทําละคร
เกาหลแีนวน่ารักๆเรื อง“กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูคูห่อคอยตามอธัยาศัย

หรอืคลอ้งกญุแจคูรั่ก 
คํCา        นําทา่นเขา้สูท่ ีCพกั RAMADA GIMPO HOTEL, GALAXY HOTELหรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั 0ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีCส ีC     ศนูยเ์ครืCองสําอาง – นํ Sามนัสนเข็มแดง – ฮอกเกนาม ู– พระราชวงัชางด็อกกงุ -  โรงงานสาหรา่ย -           ทาํ
คมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) + ชุดฮนับก - DUTY FREE – คลองชองเกชอน- ชอ้ปปิS งตลาดเมยีงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
นําทา่นไปชอ้ปปิ0ง COSMETIC SHOP เป็นศนูยร์วมของเครื องสําอางของเกาหล ี อาทเิชน่ ROJUKISS, 
LOTREE, ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมที นําเขา้มาจากทั วโลกอสิระทา่นเลอืกซื0อไดต้าม
อธัยาศัย รวมถงึเวชสําอางคย์อดนยิม เชน่ สเต็มเซลลห์นา้เด็ก หนา้กาก LED ลด กระ ฝ้า จดุดา่งดํา , โบท็อก
เกาหล ี , ครมีหอยทาก , WATER DROP (ครมีนํ0าแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครมี ซึ งราคาถกูกวา่ที 
เมอืงไทยเกอืบเทา่ตัว และบางผลติภัณฑยั์งไมม่ขีายในไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั0นนําทา่นสู ่ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง หรอื RED PINE ซึ งผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซีึ ง
จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาที ประเทศเกาหลเีหนอืมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจัิยที ประเทศ
เกาหลใีตอ้อกมาเป็นนํ0ามันสนเข็มแดง ภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยกวา่
จะมาเป็นนํ0ามันสนเข็มแดงได ้ 1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกดัเอานํ0ามันมาผลติ
และวจัิยออกมาเป็นนํ0ามันสนสามารถชว่ยในการลดระดบัไขมันในเสน้เลอืดไดอ้ยา่งด ี จากนั0นนําทา่นเดนิทางไป
ดแูลสขุภาพกนัที  ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ู ซ ึ งเป็นสมนุไพรที ทั วโลกยอมรับ รวมถงึสถาบนัตา่งๆ วา่เป็น
สมนุไพรที มคีณุภาพดทีี สดุในการบํารงุตับและดแูละตับของเรา ซึ งจะเป็นสมนุไพรที หาไดย้ากในปัจจบุนั ทา่น
จะไดช้มการสาธติ การทดลองวา่สมนุไพรชนดินี0มคีณุคา่เพยีงใดตอ่โลกใบนี0 ตน้ไมช้นดินี0เจรญิเตบิโตในป่าลกึ



  

 

 

            

 

 

บนภเูขาที ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอืนํ0าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมนํามารับประทาน
เพื อชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็ง ไมถ่กูทําลายจาการดื มแอลกอฮอล ์ กาแฟ บหุรี  สาร
ตกคา้งจากอาหารและยาแลว้ 

เทีCยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ูSamgyetang หรอืเมนูไกตุ่น๋โสมอาหาร
วังในสมัยกอ่น ปัจจบุนัเป็นอาหารเลื องชื อของเมอืงหลวง เชื อกนัวา่บํารงุและเสรมิสขุภาพ ภายในตัวไกจ่ะมขีา้ว
เหนยีว รากโสม พทุราแดงและเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครื องเคยีงที เรยีกวา่ กกัตรุก ีเสน้ขนมจนี เหลา้โสม 
พรกิไทยดํา และเกลอื) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทา่นชม พระราชวงัชางด็อกกงุ เป็นพระราชวังหลวงวังที สองที สรา้งตอ่จากพระราชวังคยองบกกงุ ในปี 
ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังที มคีวามสําคัญอยา่งมากตอ่กษัตรยิห์ลายๆ พระองคใ์นราชวงศโ์ชซอน ที มสีภาพดี
และสมบรูณ์ที สดุใน 5 พระราชวังหลวงทั 0งหมดที ยังคงเก็บรักษาไว ้ และที นี ยังไดรั้บการขึ0นทะเบยีนจาก 
UNESCO วา่เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997 ดว้ยคะ่ (ในเกาหลมีอียู ่11 ที ดว้ยกนั หนึ งในนั0นเป็นมรดก
โลกทางธรรมชาต ิคอื ซองซานอลิชลุบง ที เกาะเชจ)ู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นเขา้ชม โรงงานสาหรา่ย ของฝากที มชีื อเสยีงของเกาหล ีผลติสาหรา่ยใหม ่สด ทกุวันมหีลายรสชาตใิห ้
ทา่นไดเ้ลอืกซื0อไปเป็นของฝาก จากนั0นนําทา่น เรยีนรูว้ธิกีารทาํคมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) อาหารงา่ยๆๆที คน
เกาหลนียิมรับประทาน คมิ แปลวา่ สาหรา่ย บบั แปลวา่ ขา้ว จะเป็นแทง่ยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั นเป็นชิ0นๆพอดคํีา 
จิ0มกะโชยญุี ปุ่ นหรอืวาซาบกิ็ได ้ ตามรา้นอาหารก็จะมทํีาเป็นพเิศษ คอืมผัีดซอสมาใหจ้ิ0มราดดว้ย พเิศษ!!! ฟรี
ใสชุ่ดประจําชาตเิกาหล ีฮนับก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

 

            

 

 

 จากนั0นนําทา่น ชอ้ปปิ0งสนิคา้ปลอดภาษีที  ดวิตีSฟร ี (Duty Free Shop) ที นี มสีนิคา้ชั 0นนําใหท้า่นเลอืกซื0อ
มากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ินํ0าหอม เสื0อผา้เครื องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื องประดับ ฯลฯ จากนั0นนําทา่นช ้
อปปิ0งยา่น เมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชั นของเกาหลเีป็นอยา่งไร กา้วลํ0านํา
สมัยเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาที เมยีงดงแหง่นี0 พบกบัสนิคา้วัยรุน่ อาท ิเสื0อผา้แฟชั นแบบอนิเทรน เครื องสําอางดังๆ 
ของเกาหล ี พบกบัความแปลกใหมใ่นการชอ้ปปิ0งอกีรปูแบบหนึ ง ซึ งเมยีงดงแหง่นี0จะมวีัยรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไป
รวมตัวกนัที นี กวา่ลา้นคนในแตล่ะวัน อสิระอาหารเย็น เพืCอใหท้า่นไดเ้ต็มอิCมชอ้ปปิS งอยา่งจใุจ 

คํCา นําทา่นเขา้สูท่ ีCพกั RAMADA GIMPO HOTEL, GALAXY HOTELหรอื เทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั 0ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 
วนัทีCหา้      ศนูยโ์สม - Trick eye museum + Ice museum - ชอ้ปปิS งฮงแด – Hyundai Premium Outlet - 

ซุปเปอรล์ะลายเงนิวอน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยโ์สมรฐับาล ซึ งรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมที มอีาย ุ 6 ปีซึ งถอืวา่เป็นโสมที มี
คณุภาพดทีี สดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซื0อโสมที มคีณุภาพดทีี สดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 
เทา่กลับไปบํารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ี ทา่นรักและนับถอือกีไมไ่กลจากกนัมากนัก จากนั0นนําทา่นชอ้ป
ปิ0ง ยา่นฮงแด อยูใ่กลก้บัมหาวทิยาลัยศลิปะฮงอกิ ที มชีื อเสยีงมากของเกาหลบีรรยากาศจงึสดใสเต็มไปดว้ย
หนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนที สามารถเดนิชอ้ปปิ0งในรา้นเสื0อสวยสดุอารต์แบบราคานักศกึษา 
และอพัเดตสตรที สไตล ์จากแฟชั นนสิตา้ตัวจรงิสว่นกลางคนืเป็นแหลง่ปารต์ี0ที  chic สดุในโซล จากนั0นนําทา่ทั 0ง
ชม ถา่ยภาพ 3 มติ ิเคล็ดลับงานศลิปะแหง่ภาพ” ที ทําใหท้า่นไดต้ื นตาตื นใจกบัศลิปะแนวใหมเ่ป็นภาพวาดใน
ลักษณะ 3 มติเิหมอืนภาพวาดมชีวีติและหลดุออกมาจากแผน่เฟรมภาพแนวคดิรปูแบบใหมเ่ป็นความคดิสรา้งสนั
และจนิตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิี รวมทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละการ
ซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลื อนไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ ชม พพิธิภณัฑนํ์ Sาแข็ง ปะตมิากรรมนํ0าแข็ง
ตั 0งอยูใ่นกรงุโซลเป็นสถานที จัดโชวนํ์0าแข็งแกะสลักนักทอ่งเที ยวสามารถสมัผัสอากาศที หนาวเย็นตดิลบกวา่สบิ
องศาและชมนํ0าแข็งที ถกูแกะสลักออกมาเป็นรปูรา่งตา่งๆ ไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ 

เทีCยง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ูจมิดกั หรอื Jimdak เป็นไกพ่ะโลผั้ดกบั
วุน้เสน้ และผักอรอ่ยมากมายเสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครื องเคยีงตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

            

 

 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง กมิโป ชอ้ปปิ0ง Hyundai Premium Outlet  เป็นชอ้บปิ0งเอาทเ์ลตขนาดใหญข่อง
อาณาจักรฮนุได รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย หลายพันรา้นคา้  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ูบลุโกก ิ (Bulgoki) อาหารเกาหลทีี ข ึ0นชื ออกี
อยา่งหนึ ง เป็นเนื0อสตัวซ์อสบารบ์คีวิเกาหล ี ปรงุสกุใชเ้ทคนคิการยา่งแบบดั 0งเดมิ นํามาขลกุขลกิกบัซปุบลุโกกิ
กะทะรอ้น พรอ้มผักและเครื องเคยีงตา่งๆ เวลากนิใหก้นิกบัผัก กระเทยีม และพรกิ หอ่เป็นคําแลว้จิ0มนํ0าจิ0ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั0นเตรยีมตัวกลับกรงุเทพ แวะซื0อของ ซุปเปอรม์าเก็ตละลาลเงนิวอน สาหรา่ย ขนมตา่ง ๆ  ชอ็กโกแล๊
ตหนิซเีรยีลชอ็กโก  ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมี
ลา้งหนา้โสม เครื องสําอางโสม เป็นตน้  และยังมหีมอนสขุภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกี0เกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่
เกาหล)ี  สมควรเวลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

วนัทีC 6 ทา่อากาศยานอนิชอน – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                                                           

00.20 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Air Asia X เที ยวบนิที  XJ 703 ** 
ราคาทัวรไ์มร่วมบรกิารอาหารและเครื องดื มบนเครื อง โดยทา่นสามารถเลอืกซื0ออาหารและเครื องดื มไดบ้น
เครื องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชั วโมง **ฃ 

04.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัความประทับใจ 
 

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

ขออนญุาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นทีCสนามบนิไทย 
ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่ทปิ ในกรณีทีCไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.) 

ในการ เขา้-ออกท ัSงประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้
กรณุาชําระคา่มดัจําทา่นละ 10,000 บาท  หลงัจากจองภายใน 3 วนั 

หากไมชํ่าระภายในเวลาทีCกาํหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีCน ัCงตามเงืCอนไข 
 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงืCอนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีCพอใจ 
แลว้จงึวางมดัจําเพืCอประโยชนข์องทา่นเอง *** 

 

**พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ํCากวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง** 
 
 
 
 

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 อการใชต้ัRวเครื องบนิและที พักในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่นไม่
รวมทัวรใ์นบางวัน ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเที ยวเอง 300 USD  (กอ่นซื0อทัวร ์จะตอ้งแจง้ความประสงค์
ที เป็นจรงิ เพื อทางผูจั้ดจะไดค้ดิคา่บรกิารที เหมาะสม) 
 
รายละเอยีดสําหรบัการอพัทีCน ัCงบนเครืCองบนิและการซืSอนํ 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 ตัRวกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้ 
- ไมอ่นุญาตใหท้ารกและเด็กที มอีายตํุ ากวา่ 12 ปี นั งในโซนปลอดเสยีง (Silence Zone) แถวที  7-14 

 
กรณีตอ้งการซืSอนํ Sาหนกักระเป๋าเพิCม (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 

• คา่ตัRวเครื องบนิชั 0นประหยัดไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 
นํ Sาหนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิSวข ึSนเครืCองได ้7 กโิลกรมั 

• คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

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

• บรกิารอาหารทกุมื0อตามรายการระบ ุ

• คา่เขา้ชมสถานที ทอ่งเที ยวตา่งๆตามรายการระบ ุ

• คา่รถรับ-สง่และนําเที ยว พรอ้มหัวหนา้ทัวรช์าํนาญงานและมัคคเุทศกท์อ้งถิ น ตลอดการเดนิทาง 

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

 
อตัรานีSไมร่วม 

• คา่ทปิไกด ์ และคนขบัรถ ประมาณ  50,000 วอนหรอื 1,600 บาท ตอ่ทา่นตลอดทรปิ สว่นหวัหนา้ทวัร ์
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 ขอสงวนสทิธิTที จะเลื อนการเดนิทาง หรอื เปลี ยนแปลงราคา ในกรณีที ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขึ0นไป 
• ในกรณีที สายการบนิประการปรับขึ0นภาษีนํ0ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิTในการเรยีกเก็บคา่ภาษีนํ0ามันเพิ มตามความ

เป็นจรงิ 
• ตัRวเครื องบนิที ออกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลื อนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิTที 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 ขอสงวนสทิธิTไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั 0งสิ0น 

• กรณีที ทา่นสละสทิธิTในการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานที ใดๆ ก็ตามที ระบใุนรายการทอ่งเที ยว หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิTไมค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทั 0งสิ0น 

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

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



  

 

 

            

 

 

• เมื อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ 0งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทั 0งหมด 

 
เง ืCอนไขการชําระเงนิ 

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

เก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน 100% 
 
เง ืCอนไขการยกเลกิ 

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

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

• เมื อออกตัRวแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทาํใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัPวได ้เนื องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 
 

ขอ้แนะนําเพิCมเตมิ สําหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีCยวประเทศเกาหลใีต ้
1. ผูเ้ดนิทางที ยังคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรณุาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบนัการศกึษาเป็น

ภาษาองักฤษตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดนิทางที เป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนตา่งๆ กรณุาเตรยีมบตัรประจําตวั
ขา้ราชการ หรอืใบรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางที ทําเลม่พาสปอรต์ใหมเ่นื องจากเลม่เกา่หมดอายใุหพ้กหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใช ้
ในบางกรณีกรณุาพกบตัรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตัว ทั 0งเงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะ
ขอดใูนบางกรณี อา่นเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชดัเจน ทั 0งสถานที ทอ่งเที ยว,เที ยวบนิ,วันเดนิทาง เพื อ
ประโยชนแ์กต่ัวทา่นเองในกรณีที ตอ้งตอบคําถามที ดา่น 

 


