
 
 
 

 

 

เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอก๊ซ ์

โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 
พกัซูวอน 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 
หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 

หากทา่นตอ้งการจองตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้

ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู่ 
เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

 



 
 
 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

05 – 10 มกราคม 62 17,900.- 6,000.- 

06 – 11 มกราคม 62 17,900.- 6,000.- 

08 – 13 มกราคม 62 17,900.- 6,000.- 

12 – 17 มกราคม 62 17,900.- 6,000.- 

14 – 19 มกราคม 62 17,900.- 6,000.- 

19 – 24 มกราคม 62 17,900.- 6,000.- 

20 – 25 มกราคม 62 17,900.- 6,000.- 

21 – 26 มกราคม 62 16,900.- 6,000.- 

ราคาอืน่ๆ  

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

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 8,900 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 

23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ช ัน้3 

เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ** ราคาทัวรไ์มร่วมบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง โดยท่านสามารถเลอืก

ซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

* ประเทศเกาหลใีตไ้มอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กับดุลพนิจิของเจา้หนา้ทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** * สายการบนิ Air Asia X ไม่อนุญาตใหเ้ลอืกทีน่ั่ง ระบบจะ

เป็นระบบสุ่มที่น่ัง ไม่สามารถรีเควสทีน่ั่งก่อนได ้หากตอ้งการเลอืกที่น่ังจะมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ * ท่านสามารถโหลดกระเป๋า

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

 
 

วนัที ่2 อากาศยานอนิชอน – ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่- สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์

02.35 น. เหริฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 700 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง 
10.05 น.  น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ 700 ** ส าหรับเทีย่วบนินี้ ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ กรุณารับประทานอาหารให ้

เรยีบรอ้ยกอ่นขึน้เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาท ี** (ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 

2 ชั่วโมง) กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา **หลังทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจ

หนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

น าท่านเยีย่มชมไร่ผลไมส้ง่ออกทีส่ าคัญในฤดูหนาว ที ่ไรส่ตรอเบอรร์ี ่เชญิท่านลิม้รสสตรอเบอรร์ีเ่กาหลสีดๆ ใน

บรรยากาศภายในไรส่ตรอเบอรร์ีอ่ยา่งแทจ้รงิ ทา่นจะไดพ้บกบัวถิชีวีติชาวไรส่ตรอเบอรร์ีข่องเกาหล ีวา่มวีธิกีารปลกู

อยา่งไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ีท่ีข่นาดใหญเ่ป็นพเิศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวเกาหลี

เองและชาวตา่งชาต ิและยงัเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลกู การดแูลรักษาผลสตรอเบอรร์ี ่ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย เมนู บบีมิบบั และ ชาบูชาบูสุก ีส้ไตลเ์กาหลบีน

หมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ยหมสูไลด ์และผักสดนานาชนดิ เสริฟ์พรอ้มน ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการ
ทาน ชาบูชาบู พรอ้มขา้วสวยเสริฟ์ พรอ้ม ขา้วสูตรดั่งเดมิของเกาหลีซึง่น าเอาขา้วสวย ผักต่างๆ เช่น ถั่วงอก 
ผักกาดเห็ดหอม สาหรา่ย และซอสสแีดงมาผัดรวมกนั ซึง่ก็จะไดร้สชาตแิบบเกาหลจีรงิๆ    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนัน้น าทา่น เพลดิเพลนิกบั เอเวอรแ์ลนด ์(รวมบตัรเครือ่งเลน่ไมจ่ ากดัรอบ) ถอืว่าเป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่
ใหญท่ีส่ดุของเกาหล ีตัง้อยูท่ี ่เมอืงยงอนิ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ เอเวอรแ์ลนดนั์น้ถอืวา่เป็นเหมอืน “ดสินยี์
แลนดเ์กาหล”ี เลยก็วา่ได ้แถมถูกนติยสาร Forbes จัดอันดับใหเ้ป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนยิมของโลก ในที ่ค.ศ. 
2005 โดยแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนสวนสนุกแหง่นีก้วา่ 9 ลา้นคน ทีต่ัง้ของสวนสนุกเอเวอรแ์ลนดนั์น้เหมอืน
สวนสนุกในฝันจรงิๆ เพราะอยู่ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาต ิสวยเหมอืนในเทพนยิาย ดา้นในถูกแบ่งออกเป็น 5 
โซนใหญ่ๆ เตมิเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จ ากัดชนิด พรอ้มทัง้บรรยากาศหนาวๆ        
โรแมนตคิๆ  

 

เทีย่ง รบัประทอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู หมูยา่งเกาหล ีหรอื คาลบี ้เป็นอาหารพืน้เมอืง
เกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกันดทีั่วโลก มรีสชาตกิลมกล่อม โดยน าหมูส่วนทีต่ดิกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบ
ดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครือ่งเคยีงหลากชนดิ น ้าจิม้เตา้เจีย้ว และน ้าซปุสาหร่าย รับประทานคลา้ยกับ
เมีย่งค าของไท 
 
 

ค า่ น าทา่นสู ่CENTRAL PLAZA HOTEL, SILK ROAD HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
วนัทีส่าม เลน่สก ี– เทศกาลตกปลาน า้แข็ง (1 ปีมคีร ัง้เดยีว) – โซลทาวเวอร ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางไปสมัผัสความสนุกสดุมนัสก์บัการเลน่สกบีนลานสกขีนาดใหญ ่ณ สกรีสีอรท์ที ่ซ ึง่ลานสกแีหง่นีจ้ะมี
ความทา้ทายใหท้า่นไดส้มัผัสดว้ยเนนิหมิะ ประกอบไปดว้ยเนนิสกถีงึ 2 เนนิดว้ยกนั แบง่เป็นเนนิสกสี าหรับผูฝึ้กหัด

เล่น 1 เนนิ, และเนนิส าหรับผูท้ีเ่ลน่ช านาญแลว้ 1 เนนิ มเีวลาใหท้า่นไดส้นุกกับการเลน่สกอียา่งเต็มที ่ส าหรับทา่น
ทีไ่มเ่ล่นสก ีหรอื สโนสเลด ก็สามารถถ่ายรูปรอบๆ ลานสก ีหรอื หาเครือ่งดืม่ ของว่าง รอ้นๆ ทานตามรา้นคา้ในรี
สอรท์ตามอยัธยาศัย  (ไมร่วมคา่เชา่ชุดสกแีละอปุกรณ์สกปีระมาณทา่นละ 50,000 วอน)    

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู คมัจาทงั หรอื Gamjatang  แกงซีโ่ครงหม ู
ซึง่จะใสผั่กและมนัฝร่ัง เนือ้หมตูดิซีโ่ครงนุ่มมากๆ รสชาตแิกงก็จัดจา้น ทา่นคูก่บัขา้วสวยรอ้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต ุ: (เทศกาลตกปลาน า้แข็ง มปีระมาณ ชว่งวนัที ่05 มกราคม – 27 มกราคม 2562)   
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ทางผูจ้ัดไมส่ามารถก าหนดได ้ ในกรณีทีล่านตกปลาน ้าแข็งยงัไมแ่ข็งตัว (โดยค านงึถงึ
ความปลอดภัยของลกูคา้เป็นสิง่ส าคัญ) และเทศกาลประกาศเลือ่นวันเปิดเทศกาล ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิป์รับ
รายการทัวรท์ดแทนเป็น >>  หมูบ่า้นฝร ัง่เศส Petite France Village <<  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมูบ่า้นฝร ัง่เศส La petite France เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วในเกาหลทีีบ่างทเีรยีกวา่ บา้นสลีกูกวาด สรา้งขึน้ให ้

มลีักษณะเป็นหมู่บา้นสไตลฝ์ร่ังเศสมตีกึสสีันสดใส เป็นเอกลักษณ์ของเมอืงโพรวองซ ์ในฝร่ังเศส ทีต่กแต่งไว ้

อยา่งสวยงามมาก สถานทีแ่ห่งนี้ก็ถอืวา่เป็นสถานทีต่ามรอยซรียีซ์ือ่ดังอกีเชน่กนั เพราะนี่เขามกีารถ่ายท าฉากใน

ภาพยนตร์เกาหลีที่โด่งดังหลายเริ่ง เช่น ซีรีย์ยอดฮิต You who Came From The Star ,Secret Garden 

,Beethoven Virus เป็นตน้ ทัง้ยงัมรีายการมาถา่ยท ากนัทีน่ีอ่ยา่ง Running Man ep.40 ทีม่นีชิคณุและ         แท



 
 
 

 

คยอน 2pm มารว่มท ารายการดว้ย  La petite France เป็นหมูบ่า้นวัฒนธรรมฝร่ังเศสเล็กๆ และทีย่งัมหีอ้งจัดแสดง

เรื่องราวของนักเขยีนนวนิยายที่มชี ือ่เสยีงโด่งดังมากมายของฝร่ังเศล เช่นเรื่อง La Petite prince ในปี 1943 

น่ันเอง นักทอ่งเทีย่วทีม่าเทีย่วชมก็จะไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศ บา้นสไตลฝ์ร่ังเศสแบบดัง้เดมิ ไมว่า่จะเป็นการ

แสดงหุน่กระบอกแบบดัง้เดมิที ่gui gnol theater หรอืคอนเสริต์ และการแสดงมายากลทีบ่รเิวณ outdoor ภายใน

มรีา้ยขายของมากมาย ไมว่่าจะเป็น รา้นขายผลติภัณฑส์มุนไพร รา้นขายเครือ่งครัว ขายตน้ไม ้รา้นเบเกอรีฯ่ และ

ยงัมีบ่า้นพักภายใน 34 หอ้งไวค้อยบรกิารใหนั้กทอ่งเทีย่วไดจ้องเพือ่พักผอ่นภายในหมูบ่า้น  

หมูบ่า้นฝร ัง่เศส La petite France จะเป็นโปรแกรมทดแทนในกรณีทีเ่ทศกาลตกปลาน า้แข็งยงัไมเ่ปิด

ใหบ้รกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นสู ่ โซลทาวเวอร ์หรอื นมัซาน ทาวเวอร ์ไมร่วมคา่ลฟิต ์ เป็นหนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วส าคัญของเมอืงโซล 
เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี 1980 ตัง้อยู่บนยอดเขานัมซัง สูง 236 เมตร ใหว้วิเมอืงโซลและบรเิวณรอบๆแบบ พา
โนรามา่ นับวา่เป็นหนึง่ในทาวเวอรท์ีใ่หว้วิสวยทีส่ดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ไดรั้บการ renovate ใหมปี่ 2005 จงึได ้
ชือ่ใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ทีเ่พิม่ขึน้มานัน้ย่อมาจาก new look หรอื รูปแบบใหม่ โดยมกีารปรับเปลีย่น
และพัฒนาการต่างๆ ทัง้การใหแ้สงไฟทีห่ลากหลายและสวยงามขึน้ รวมถงึภายในทีต่กแต่งใหม ่โดยมรีา้นอาหาร
บนหอคอยทีจ่ะหมนุครบรอบทกุๆ 48 นาท ีชือ่ว่า N Grill และหอ้งน ้าตกแตง่สไตลอ์วกาศ จุดไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้
เลยเมือ่มาเทีย่ว Seoul Tower น่ันก็คอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจชือ่ดัง  Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่คูรั่กทีม่า
คลอ้งกุญแจทีจ่ะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอด กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรูปคู่
หอคอยตามอธัยาศัยหรอืคลอ้งกญุแจคูรั่ 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูเซ็ทปลายา่ง เป็นเซ็ทปลาย่างทานกับขา้วเกาหล ี            
รอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 
ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CIEL HOTEL, BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีส่ ี ่       ศนูยเ์ครือ่งส าอาง – น า้มนัสนเข็มแดง – ฮอกเกนาม ู– พระราชวงัถอ๊กซูกงุ -  โรงงานสาหรา่ย -           ท า
คมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) + ชุดฮนับก - DUTY FREE – คลองชองเกชอน- ชอ้ปป้ิงตลาดเมยีงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
น าท่านสู ่ศูนยเ์ครือ่งส าอาง Cosmetic Shop เป็นศูนยร์วมของเครือ่งส าอางของเกาหล ีอาทเิชน่ROJUKISS, 
LOTREE, ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีน่ าเขา้มาจากทั่วโลกอสิระทา่นเลอืกซือ้ได ้ต า ม
อัธยาศัย จากนัน้น าท่านสู่ ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง หรอื RED PINE ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศ
เกาหลีซึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาทีป่ระเทศเกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจัิยที่
ประเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามนัสนเข็มแดง ภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซน็ตโ์ดย
กว่าจะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกัดเอาน ้ามันมาผลติ
และวจัิยออกมาเป็นน ้ามันสนสามารถชว่ยในการลดระดับไขมันในเสน้เลอืดไดอ้ย่างด ี จากนัน้น าท่านเดนิทางไป
ดแูลสขุภาพกนัที ่ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ูซ ึง่เป็นสมนุไพรทีท่ั่วโลกยอมรับ รวมถงึสถาบนัตา่งๆ วา่เป็นสมนุไพร
ทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุในการบ ารุงตับและดูและตับของเรา ซึง่จะเป็นสมนุไพรทีห่าไดย้ากในปัจจุบัน ท่านจะไดช้มการ
สาธติ การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบนี้  ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอืน ้าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลรีุ่นใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับ
ใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็ง ไมถ่กูท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา
แลว้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ูSamgyetang หรอืเมนูไกตุ่น๋โสมอาหารวังใน
สมัยกอ่น ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กันว่าบ ารุงและเสรมิสขุภาพ ภายในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนียว 
รากโสม พทุราแดงและเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่ กกัตรุก ีเสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทย
ด า และเกลอื 

 
น ำ ท่ ำ น เ ดิน ท ำ ง สู่  
พระราชวงัถ๊อกซูกงุ 

ป็ นพระรำชวงัเก่ำมำเเต่
ครัง้โบรำณ ซึง่เเต่เดมิ
นัน้พระรำชวังแห่งนี้
เป็นที่ประทบัขององค์

ชำยวอลซำน ซึ่งเป็นพระเชษฐำในพระเจ้ำซองจง โดยในช่วงสงครำม 7 ปี กบัญี่ปุ่ นนัน้พระรำชวงัเเห่งนี้ถูกยกฐำนะขึน้มำเป็น
พระรำชวงัหลวงโดยพระเจำ้ซอนโจ เสดจ็มำประทบัทีน่ี่ นอกจำกนัน้พระรำชวงัเเห่งนี้ยงัเป็นทีส่วมมงกุฎขององคช์ำยควำงแฮกุน 

เมื่อปี ค.ศ.1608 อกีดว้ย พระรำชวงัเเห่งนี้ถูกเปลีย่นมำหลำยชื่อทัง้ คยอ็นกุน, ซอกุง เเละทีส่ ำคญัทีส่ดุคอืพระรำชวงัเเห่งนี้เป็นที่
สิน้พระชนม์ของพระเจำ้โกจงหลงัจำกพระองค์สละรำชสมบตัเิเล้ว จงึนับได้ว่ำเป็น 1 ใน 5 พระรำชวงัทีม่คีวำมส ำคญัอย่ำงมำก
ส ำหรบั กรุงโซล โดยชื่อ ถ๊อกซูกุง นัน้เเปลว่ำ อำยุยนืยำวและควำมมัน่คง พระรำชวงัถ๊อกซูกุง มชีื่อเสยีงโด่งดงัจำกกำรเป็นทีช่ม
ใบไม้เปลี่ยนส ีโดยบรเิวณของพระรำชวงั เเละถนน Jeongdong-gil  ที่อยู่เลยีบกบัก ำเเพงวงัจะเต็มไปด้วยต้นแปะก๊วยทีจ่ะ
ออกใบสเีหลอืงอร่ำมท ำใหเ้ป็นทีน่ิยมของนกัท่องเทีย่วในกำรมำเยีย่มชมควำมสวยงำม 

 น ำท่ำนเขำ้ชม โรงงานสาหร่าย ของฝำกทีม่ชีื่อเสยีงของเกำหลี ผลติสำหร่ำยใหม่ สด ทุกวนัมหีลำยรสชำตใิหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้ไป
เป็นของฝำก จำกนัน้น ำท่ำน เรียนรูวิ้ธีการท าคิมบบั (ข้าวห่อสาหรา่ย) อำหำรง่ำยๆๆทีค่นเกำหลนีิยมรบัประทำน คมิ แปลว่ำ  

 
สำหร่ำย บบั แปลว่ำ ขำ้ว จะเป็นแท่งยำวๆ แลว้เคำ้กจ็ะหัน่เป็นชิน้ๆพอดคี ำ จิม้กะโชยุญีปุ่่ นหรอืวำซำบกิไ็ด ้ตำมรำ้นอำหำรกจ็ะมที ำเป็นพเิศษ คอื
มผีดัซอสมำใหจ้ิม้รำดดว้ย พิเศษ!!! ฟรีใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี ฮนับก 



 
 
 

 

  
 จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ทีน่ีม่สีนิคา้ชัน้น าใหท้า่นเลอืกซือ้มากมาย

กว่า 500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯหากพอมเีวลาพาทา่นเดนิชม 
คลองชองเกชอน ซึง่เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายกุวา่ 600 ปี ทีท่อดผ่านใจกลางเมอืงหลวง แต่ในปัจจุบัน
ไดม้กีารพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ ขึน้มาใหม่ ท าใหก้รุงโซลมคีลองทีย่าวกว่า 6 กโิลเมตร ทีม่แีต่น ้าใส จน
สามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ทีก่ าลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานทีจ่ัด
กจิกรรมตา่งๆ อาท ิงานแสดงศลิปะตา่งๆ งานดนตร ีนทิรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยงัมสีวนสาธารณะทัง้สองฝ่ังคลอง 

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน เมยีงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลเีป็น
อย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพยีงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้ พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน 
เครือ่งส าอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบหนึง่ ซึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมวีัยรุ่นหนุ่ม
สาวชาวโสมไปรวมตัวกนัทีน่ีก่วา่ลา้นคนในแตล่ะวัน อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นไดเ้ต็มอิม่ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 

ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CIEL HOTEL, BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 
 
วนัที่ห้า      ศูนย์โสม - Trick eye museum + Ice museum - ช้อปป้ิงฮงแด – Hyundai Premium Outlet - 

ซุปเปอรล์ะลายเงนิวอน - กรงุเทพฯ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที่มอีายุ 6 ปีซึง่ถือว่าเป็นโสมที่มี
คุณภาพดทีีส่ดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เท่า
กลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ที่ท่านรักและนับถืออกีไม่ไกลจากกันมากนัก จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง 
ยา่นฮงแด อยูใ่กลก้บัมหาวทิยาลัยศลิปะฮงอกิ ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเกาหลบีรรยากาศจงึสดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาว
ชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนทีส่ามารถเดนิชอ้ปป้ิงในรา้นเสือ้สวยสดุอารต์แบบราคานักศกึษา และอพัเดต
สตรที สไตล ์จากแฟชัน่นสิตา้ตัวจรงิสว่นกลางคนืเป็นแหลง่ปารต์ีท้ี ่chic สดุในโซล จากนัน้น าทา่ทัง้ชม ถา่ยภาพ 
3 มติ ิเคล็ดลับงานศลิปะแห่งภาพ” ที่ท าใหท้่านไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับศลิปะแนวใหม่เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มติิ
เหมอืนภาพวาดมชีวีติและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคดิรูปแบบใหมเ่ป็นความคดิสรา้งสันและจนิตนาการ
ของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิีร่วมทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้
ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ ชม พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง ปะตมิากรรมน ้าแข็งตัง้อยู่ในกรุงโซลเป็น
สถานทีจั่ดโชวน์ ้าแข็งแกะสลักนักทอ่งเทีย่วสามารถสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็นตดิลบกวา่สบิองศาและชมน ้าแข็งทีถ่กู
แกะสลักออกมาเป็นรปูรา่งตา่งๆ ไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ 

 
เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู จมิดกั หรอื Jimdak เป็นไก่พะโลผ้ัดกับวุน้

เสน้ และผักอรอ่ยมากมายเสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 
 
 

น าท่านเดินทางสู่เมือง กมิโป ชอ้ปป้ิง Hyundai Premium Outlet  เป็นชอ้บป้ิงเอาท์เลตขนาดใหญ่ของ
อาณาจักรฮนุได รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย หลายพันรา้นคา้  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู บุลโกก ิ(Bulgoki) อาหารเกาหลทีีข่ ึน้ชือ่อกี
อยา่งหนึง่ เป็นเนือ้สตัวซ์อสบารบ์คีวิเกาหล ีปรงุสกุใชเ้ทคนคิการยา่งแบบดัง้เดมิ น ามาขลกุขลกิกบัซปุบลุโกกกิะทะ
รอ้น พรอ้มผักและเครือ่งเคยีงตา่งๆ เวลากนิใหก้นิกบัผัก กระเทยีม และพรกิ หอ่เป็นค าแลว้จิม้น ้าจิม้ 

 



 
 
 

 

 
จากนัน้เตรยีมตัวกลับกรุงเทพ แวะซือ้ของ ซุปเปอรม์าเก็ตละลาลเงนิวอน สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหนิ

ซเีรยีลช็อกโก  ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้

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

สมควรเวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

วนัที ่6 อนิชอน – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                                                                                                                            

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

ทัวรไ์มร่วมบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง โดยท่านสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ ใช ้

เวลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง **ฃ 

04.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัความประทับใจ 
 

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

ขออนญุาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นทีส่นามบนิไทย 

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

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ 
แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

 

**พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง** 
 
 
 
 

ขอ้ควรทราบ : 
 1.ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต ้อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการถกูปฎเิสธในกรณี
อืน่ๆทกุกรณี ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทัง้สิน้ เนือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษัิทแลว้ 
 2.การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีเ้นือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า 
อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะนัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็น
ส าคญั โดยไมท่ าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 3.ขอความรว่มมอืในการลงรา้นรัฐบาลตามโปรแกรมก าหนด เชน่ รา้นศนูยโ์สมรัฐบาล, ศนูยส์มนุไพรบ ารงุตบัศนูย์
สมนุไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง, Duty free ไมม่กีารบงัคบัซือ้แตอ่ยา่งใด แตข่อความกรณุาตอ้งลงใหค้รบทกุรา้น 
 4.ทัวรน์ีจ้ัดใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวันเทา่นัน้  หากทา่นไมส่ามารถรว่มทัวร์
ทกุวัน แคส่มคัรมารว่มทัวรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพั่กในราคาพเิศษ  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 ้

- สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะทีน่ั่ง Hot Seat เทา่นัน้ ทีน่ั่ง Premium ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้ 

- ไมอ่นุญาตใหท้ารกและเด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี น่ังในโซนปลอดเสยีง (Silence Zone) แถวที ่7-14 
 



 
 
 

 

 
 

กรณีตอ้งการซือ้น า้หนกักระเป๋าเพิม่ (จากปกตทิีส่ายการบนิก าหนดขาไปและขากลับทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม) 
มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดังนีเ้พิม่ 05 กโิลกรัม = 500 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 

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

 
ราคาทวัรน์ีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดัไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 
น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ข ึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
 โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น จ านวน 3 คนื  

 บรกิารอาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการระบุ 

 คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่ว พรอ้มหัวหนา้ทัวรช์ านาญงานและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  45,000 วอนหรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอดทรปิ สว่นหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่
ความพงึพอใจ 

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



 
 
 

 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็น
จรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอื
เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทาง
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 ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม  

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

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ 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 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่
ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่งกบั
ทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มดั
จ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็นนโยบาย
ของสายการบนิ 
 

 
ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้

1. ผูเ้ดนิทางทีย่งัคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรณุาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ
ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรยีมบัตรประจ าตัวขา้ราชการ 
หรอืใบรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางทีท่ าเลม่พาสปอรต์ใหมเ่นือ่งจากเลม่เกา่หมดอายใุหพ้กหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น
บางกรณีกรณุาพกบตัรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตวั ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูน
บางกรณี อา่นเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชดัเจน ทัง้สถานทีท่อ่งเทีย่ว,เทีย่วบนิ,วันเดนิทาง เพือ่ประโยชนแ์กต่ัว
ทา่นเองในกรณีทีต่อ้งตอบค าถามทีด่า่น 


