
 
 
 

 

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 
หากท่านตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากท่านตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณเีกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความล่าชา้
ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลต่างๆทีอ่ยู่ 

เหนือความควบคุมของบรษัิท ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆไดใ้นทุกกรณ ี
 



 
 
 

 

 

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 (อายุต า่กวา่ 2 ปี) ราคา 8,900 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 9,900 บาท 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) 

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

เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ** ราคาทัวรไ์ม่รวมบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง โดยท่านสามารถเลอืก

ซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

* ประเทศเกาหลใีตไ้ม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พชื ผัก ผลไม ้ เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรับและจับ 

ทัง้น้ีขึน้อยู่กับดุลพนิจิของเจา้หนา้ทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ** * สายการบนิ Air Asia X ไม่อนุญาตใหเ้ลอืกทีน่ั่ง ระบบ

จะเป็นระบบสุม่ทีน่ั่ง ไม่สามารถรเีควสทีน่ั่งกอ่นได ้ หากตอ้งการเลอืกทีน่ั่งจะมค่ีาใชจ้่ายเพิม่เตมิ * ท่านสามารถโหลดกระเป๋า

สัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิโดยมนี ้าหนักไม่เกนิ 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 ชั่วโมง 

10.05 น.  น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ Air Asia X 

เทีย่วบนิที ่XJ 700 ** ส าหรับเทีย่วบนิน้ี ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ กรุณารับประทานอาหารให ้

เรยีบรอ้ยกอ่นขึน้เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาท ี** (ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกว่าเมอืงไทยประมาณ 

2 ชั่วโมง) กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา **หลังทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจ

หนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ย จากนัน้น ้าท่านสู ่ เทศกาลตกปลาน า้แข็ง หนึง่ปีมเีพยีงครัง้เดยีว 

โดยเทศกาลน้ีถูกเสนอใหเ้ป็นเทศกาลตัวอย่าง ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเทีย่วเกาหล ี เป็นเทศกาลฤดู

หนาวทีย่ ิง่ใหญ่และดงึดูดนักท่องเทีย่วมาเยอืนทุกปี สนุกสนานและเพลดิเพลนิกับการตกปลาน ้าแข็งโดยการเจาะ

น ้าแข็งเป็นรูวงกลม และน าเบ็ดไปตกปลาใตน้ ้าแข็ง (ราคาทัวรร์วมค่าอุปกรณ์ตกปลา) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
หมายเหตุ : (เทศกาลตกปลาน า้แข็ง มปีระมาณ ช่วงวนัที ่04 มกราคม – 26 มกราคม 2563) ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพ
อากาศ ทางผูจ้ัดไม่สามารถก าหนดได ้  ในกรณีทีล่านตกปลาน ้าแข็งยังไม่แข็งตัว (โดยค านงึถงึความปลอดภยัของลูกคา้

เป็นสิง่ส าคัญ) และเทศกาลประกาศเลือ่นวันเปิดเทศกาล ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิป์รับรายการทัวรท์ดแทนเป็น 
>>  หมูบ่า้นสลีูกกวาด หรอื Paju Provence << ตัง้อยู่ทีเ่มอืงพาจู จังหวัดคยองก ีซึง่อยู่ตดิกับชายแดนของเกาหลี
เหนือเป็นหนึง่ในสถานทีย่อดนยิมทีนั่กท่องเทีย่วนยิมไปกันเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากเป็นสถานทีอั่นแสนจะน่ารกั อกีทัง้ยัง

เป็นสถานที่ๆ  ใหบ้รรยากาศแบบยุโรป ในสไตลข์องฝรั่งเศส นอกจากน้ียังเป็นโลเคชั่นยอดฮติทีภ่าพยนตร ์ หรอื ละครยอด
ฮติหลายเรือ่ง คนสว่นใหญ่จะรูจ้ักและเรยีกกันในชือ่ว่า "หมู่บา้นสลูีกกวาด" ซึง่จะสังเกตไดจ้ากสขีองบา้นแต่ละหลังทีม่สีสีัน
สดใสสะดุดตาชวนมองเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสขีองตัวบา้น หนา้ต่าง หรอืประตู ก็มักถูกทาสอีย่างสดใส หมู่บา้นสไตล์

ฝรั่งเศสแห่งน้ีในแต่ละวันจะมนัีกท่องเทีย่วเขา้มาเทีย่วชมถ่ายภาพกันเป็นจ านวนมากภายในหมู่บา้นก็จะมรีา้นคา้ต่างๆ 
หลากหลายใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ดนิเล่น หรอืแวะชมกันอย่างเพลดิเพลนิเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายของน่ารักๆ รา้นอาหาร 
รา้นกาแฟ รา้นเบเกอรี ่รา้นขายเครือ่งครัว รา้นขายตน้ไมด้อกไม ้หรอืรา้นไอศกรมี 

 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนู คมัจาทงั หรอื Gamjatang  แกงซีโ่ครงหมู 

ซึง่จะใสผั่กและมันฝรั่ง เน้ือหมูตดิซีโ่ครงนุ่มมากๆ รสชาตแิกงก็จัดจา้น ท่านคู่กับขา้วสวยรอ้นๆ 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางไปสัมผัสความสนุกสดุมันสกั์บการเล่นสกบีนลานสกขีนาดใหญ่ ณ สกรีสีอรท์ที ่ซ ึง่ลานสกแีห่งน้ีจะมี

ความทา้ทายใหท้่านไดส้ัมผัสดว้ยเนนิหมิะ ประกอบไปดว้ยเนนิสกถีงึ 2 เนนิดว้ยกัน แบ่งเป็นเนนิสกสี าหรับผูฝึ้กหัด
เล่น 1 เนนิ, และเนนิส าหรับผูท้ีเ่ล่นช านาญแลว้ 1 เนนิ มเีวลาใหท้่านไดส้นุกกับการเล่นสกอีย่างเต็มที ่ส าหรับท่าน
ทีไ่ม่เล่นสก ีหรอื สโนสเลด ก็สามารถถ่ายรูปรอบๆ ลานสก ีหรอื หาเครือ่งดืม่ ของว่าง รอ้นๆ ทานตามรา้นคา้ในรี

สอรท์ตามอัยธยาศัย  (ไมร่วมคา่เช่าชุดสกแีละอุปกรณ์สกปีระมาณทา่นละ 50,000 วอน)    
 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูโอซมับูโกก ิหรอื OSAM หมูและปลาหมกึผัดน ้า

คลุกคลกิย่างบารบ์คีวิหมักสไตลส์มัยใหม่เกาหลคีนต่างประเทศนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานเผ็ด

เล็กนอ้ย โดยการน าบารบ์คีวิหมูปลาหมกึลงในกระทะครึง่วงกลมพรอ้มน ้าซปุปรุงรส 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ค า่  น าทา่นสู ่OAK VALLEY SKI RESORT, VIVADI SKI RESORT หรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 

วนัทีส่าม ไรส่ตรอเบอรร์ี ่– สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– โซลทาวเวอร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเยีย่มชมไร่ผลไมส้ง่ออกทีส่ าคัญในฤดูหนาว ที่ ไรส่ตรอเบอรร์ี ่ เชญิท่านลิม้รสสตรอเบอรร์ีเ่กาหลสีดๆ ใน

บรรยากาศภายในไร่สตรอเบอรร์ีอ่ย่างแทจ้รงิ ท่านจะไดพ้บกับวถิชีวีติชาวไร่สตรอเบอรร์ีข่องเกาหล ี ว่ามวีธิกีารปลูก

อย่างไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ีท่ีข่นาดใหญ่เป็นพเิศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวเกาหลี

เองและชาวต่างชาต ิและยังเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอรร์ี ่และ

ท่านยังสามารถเลอืกเก็บสตรอเบอรร์ี ่ และเลอืกชมิไดจ้ากภายในไร่ พรอ้มทัง้ยงัสามารถซือ้กลับไปฝากคนทางบา้น

ไดด้ว้ย 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู หมยูา่งเกาหล ี หรอื คาลบี ้ เป็นอาหาร

พืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจ้ักกันดทีั่วโลก มรีสชาตกิลมกล่อม โดยน าหมูสว่นทีต่ดิกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่าน
แบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครือ่งเคยีงหลากชนดิ น ้าจิม้เตา้เจีย้ว และน ้าซปุสาหร่าย รับประทานคลา้ย

กับเมีย่งค าของไทย  

 
 จากนัน้น าท่าน เพลดิเพลนิกับ เอเวอรแ์ลนด ์ (รวมบตัรเครือ่งเลน่ไมจ่ ากดัรอบ) ถอืว่าเป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่

ใหญ่ทีส่ดุของเกาหล ีตัง้อยู่ที ่ เมอืงยงอนิ โดยมบีรษัิทซัมซงุเป็นเจา้ของ เอเวอรแ์ลนดนั์น้ถอืว่าเป็นเหมอืน “ดสินีย์
แลนดเ์กาหลี” เลยก็ว่าได ้แถมถูกนติยสาร Forbes จัดอันดับใหเ้ป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนยิมของโลก ในที ่ค.ศ. 
2005 โดยแต่ละปีจะมนัีกท่องเทีย่วมาเยอืนสวนสนุกแห่งน้ีกว่า 9 ลา้นคน ทีตั่ง้ของสวนสนุกเอเวอรแ์ลนดนั์น้เหมอืน
สวนสนุกในฝันจรงิๆ เพราะอยูท่่ามกลางหุบเขาและธรรมชาต ิ สวยเหมอืนในเทพนยิาย ดา้นในถูกแบ่งออกเป็น 5 



 
 
 

 

โซนใหญ่ๆ เตมิเต็มความสขุของท่านสนุกสนานกับเครือ่งเล่นต่างๆ ไมจ่ ากัดชนดิ พรอ้มทัง้บรรยากาศหนาวๆ        
โรแมนตคิๆ  

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย เมนู บบีมิบบั และ ชาบูชาบูสุกีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้
ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ยหมูสไลด ์และผักสดนานาชนดิ เสริฟ์พรอ้มน ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อูดง้ซึง่ขาดไม่ไดใ้นการทาน 
ชาบูชาบู พรอ้มขา้วสวยเสริฟ์ พรอ้ม ขา้วสตูรด่ังเดมิของเกาหลซี ึง่น าเอาขา้วสวย ผักต่างๆ เชน่ ถั่วงอก ผักกาด

เห็ดหอม สาหร่าย และซอสสแีดงมาผัดรวมกัน ซึง่ก็จะไดร้สชาตแิบบเกาหลจีรงิๆ    
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

น าท่านสู ่ โซลทาวเวอร ์หรอื นมัซาน ทาวเวอร ์ไม่รวมค่าลฟิต ์ เป็นหนึง่ในแหล่งท่องเทีย่วส าคัญของเมอืงโซล 

เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี 1980 ตัง้อยู่บนยอดเขานัมซัง สงู 236 เมตร ใหว้วิเมอืงโซลและบรเิวณรอบๆแบบ พา
โนราม่า นับว่าเป็นหนึง่ในทาวเวอรท์ีใ่หว้วิสวยทีส่ดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ไดร้ับการ renovate ใหมปี่ 2005 จงึได ้
ชือ่ใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ทีเ่พิม่ขึน้มานัน้ย่อมาจาก new look หรอื รูปแบบใหม่ โดยมกีารปรับเปลีย่น
และพัฒนาการต่างๆ ทัง้การใหแ้สงไฟทีห่ลากหลายและสวยงามขึน้ รวมถงึภายในทีต่กแต่งใหม่ โดยมรีา้นอาหาร

บนหอคอยทีจ่ะหมุนครบรอบทุกๆ 48 นาท ีชือ่ว่า N Grill และหอ้งน ้าตกแต่งสไตลอ์วกาศ จุดไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้
เลยเมือ่มาเทีย่ว Seoul Tower น่ันก็คอื สถานทีค่ลอ้งกุญแจชือ่ดัง  Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่ว่าคู่รักทีม่า
คลอ้งกญุแจทีจ่ะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคู่รักไวบ้นแม่กญุแจ แลว้น าไป

คลอ้งไวกั้บราวเหล็กบรเิวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรือ่ง“กบัดกั
หวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรอืคลอ้งกญุแจคู่รัก 

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

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีส่ ี ่     ศูนยเ์ครือ่งส าอาง – น า้มนัสนเข็มแดง – ฮอกเกนามู – พระราชวงัชางด็อกกุง -  โรงงานสาหรา่ย -           

ท าคมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) + ชุดฮนับก - DUTY FREE – คลองชองเกชอน- ชอ้ปป้ิงตลาดเมยีงดง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านไปชอ้ปป้ิง COSMETIC SHOP เป็นศูนยร์วมของเครือ่งส าอางของเกาหล ีอาทเิชน่ ROJUKISS, LOTREE, 
ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีน่ าเขา้มาจากทั่วโลกอสิระท่านเลอืกซือ้ไดต้ามอัธยาศัย รวมถงึ



 
 
 

 

เวชส าอางคย์อดนยิม เชน่ สเต็มเซลลห์นา้เด็ก หนา้กาก LED ลด กระ ฝ้า จุดด่างด า , โบท็อกเกาหล ี , ครมีหอย
ทาก , WATER DROP (ครมีน ้าแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครมี ซึง่ราคาถูกกว่าทีเ่มอืงไทยเกอืบเท่าตัว 

และบางผลติภัณฑย์ังไมม่ขีายในไทย 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จากนัน้น าท่านสู ่ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง หรอื RED PINE ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะ
ใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาทีป่ระเทศเกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจิยัทีป่ระเทศเกาหลใีต ้
ออกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดง ภูมปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยกว่าจะมาเป็น

น ้ามันสนเข็มแดงได ้ 1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกัดเอาน ้ามันมาผลติและวจิัย
ออกมาเป็นน ้ามันสนสามารถชว่ยในการลดระดับไขมันในเสน้เลอืดไดอ้ย่างด ี  จากนัน้น าท่านเดนิทางไปดูแล
สขุภาพกันที ่ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู ซึง่เป็นสมุนไพรทีท่ั่วโลกยอมรับ รวมถงึสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มี

คุณภาพดทีีส่ดุในการบ ารุงตับและดูและตับของเรา ซึง่จะเป็นสมุนไพรทีห่าไดย้ากในปัจจบุัน ท่านจะไดช้มการสาธติ 
การทดลองว่าสมุนไพรชนดิน้ีมคุีณค่าเพยีงใดต่อโลกใบน้ี ตน้ไมช้นดิน้ีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจาก
มลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาด

แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยาแลว้ 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู Samgyetang หรอืเมนูไกตุ๋่นโสมอาหารวังใน

สมัยกอ่น ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กันว่าบ ารุงและเสรมิสขุภาพ ภายในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนียว 

รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกว่า กักตุรก ีเสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทย
ด า และเกลือ) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
น าท่านชม พระราชวงัชางด็อกกุง เป็นพระราชวังหลวงวังทีส่องทีส่รา้งต่อจากพระราชวังคยองบกกงุ ในปี ค.ศ.

1405 เป็นพระราชวังทีม่คีวามส าคัญอย่างมากต่อกษัตรยิห์ลายๆ พระองคใ์นราชวงศโ์ชซอน ทีม่สีภาพดแีละสมบูรณ์
ทีส่ดุใน 5 พระราชวังหลวงทัง้หมดทีย่ังคงเก็บรักษาไว ้และทีน่ี่ยังไดร้ับการขึน้ทะเบยีนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดก
โลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997 ดว้ยค่ะ (ในเกาหลมีอียู ่ 11 ทีด่ว้ยกัน หนึง่ในนัน้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ คือ 

ซองซานอลิชลุบง ทีเ่กาะเชจ)ู  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

น าท่านเขา้ชม โรงงานสาหรา่ย ของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหล ี ผลติสาหร่ายใหม่ สด ทุกวันมหีลายรสชาตใิห ้
ท่านไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของฝาก จากนัน้น าท่าน เรยีนรูว้ธิกีารท าคมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) อาหารง่ายๆๆทีค่น

เกาหลนียิมรับประทาน คมิ แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็นชิน้ๆพอดคี า จิม้
กะโชยุญีปุ่่ นหรอืวาซาบก็ิได ้ ตามรา้นอาหารก็จะมที าเป็นพเิศษ คอืมผีัดซอสมาใหจ้ิม้ราดดว้ย พเิศษ!!! ฟรใีสชุ่ด
ประจ าชาตเิกาหล ีฮนับก 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ ดวิตีฟ้ร ี (Duty Free Shop) ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้

มากมายกว่า 500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ จากนัน้น าท่านชอ้ป
ป้ิงย่าน เมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ี หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัย
เพยีงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งน้ี พบกับสนิคา้วัยรุน่ อาท ิ เสือ้ผา้แฟชั่นแบบอนิเทรน เครือ่งส าอางดังๆ ของ

เกาหล ี พบกับความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบหนึง่ ซึง่เมยีงดงแห่งน้ีจะมวัียรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัว
กันทีน่ี่กว่าลา้นคนในแต่ละวัน อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นไดเ้ต็มอิม่ชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 

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

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีห่า้      ศูนยโ์สม - Trick eye museum + Ice museum - ชอ้ปป้ิงฮงแด – Hyundai Premium Outlet - 
ซุปเปอรล์ะลายเงนิวอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รฐับาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปีซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่ี
คุณภาพดทีีส่ดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คุีณภาพดทีีส่ดุและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า
กลับไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถอือกีไม่ไกลจากกันมากนัก จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง 

ยา่นฮงแด อยู่ใกลกั้บมหาวทิยาลัยศลิปะฮงอกิ ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเกาหลบีรรยากาศจงึสดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาว
ชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนทีส่ามารถเดนิชอ้ปป้ิงในรา้นเสือ้สวยสดุอารต์แบบราคานักศกึษา และอัพเดต
สตรที สไตล ์จากแฟชั่นนสิตา้ตัวจรงิสว่นกลางคนืเป็นแหล่งปารต์ีท้ี ่chic สดุในโซล จากนัน้น าท่าทัง้ชม ถา่ยภาพ 
3 มติ ิ เคล็ดลับงานศลิปะแห่งภาพ” ทีท่ าใหท้่านไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับศลิปะแนวใหม่เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มติิ

เหมอืนภาพวาดมชีวีติและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคดิรูปแบบใหม่เป็นความคดิสรา้งสันและจนิตนาการ
ของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิีร่วมทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้
ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ ชม พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง ปะตมิากรรมน ้าแข็งตัง้อยู่ในกรุงโซลเป็น

สถานทีจ่ัดโชวน์ ้าแข็งแกะสลักนักท่องเทีย่วสามารถสัมผัสอากาศทีห่นาวเย็นตดิลบกว่าสบิองศาและชมน ้าแข็งทีถู่ก
แกะสลักออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ ไดอ้ย่างน่าอัศจรรย์  

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู จมิดกั หรอื Jimdak เป็นไกพ่ะโลผ้ัดกับวุน้
เสน้ และผักอร่อยมากมายเสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงต่างๆ 

 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง กมิโป ชอ้ปป้ิง Hyundai Premium Outlet  เป็นชอ้บป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ของ
อาณาจักรฮุนได รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย หลายพันรา้นคา้  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนู บุลโกก ิ(Bulgoki) อาหารเกาหลทีีข่ึน้ชือ่อีกอย่าง

หนึง่ เป็นเน้ือสัตวซ์อสบารบ์คีวิเกาหล ี ปรุงสกุใชเ้ทคนคิการย่างแบบดัง้เดมิ น ามาขลุกขลกิกับซปุบุลโกกกิะทะรอ้น 
พรอ้มผักและเครือ่งเคยีงต่างๆ เวลากนิใหก้นิกับผัก กระเทยีม และพรกิ ห่อเป็นค 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 (มาม่าเกาหล)ี  

สมควรเวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

วนัที ่6 ทา่อากาศยานอนิชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                                                                                                                            

00.20 น. น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาต ิ ดอนเมอืง โดยสายการบนิ Air Asia X เทีย่วบนิที ่XJ 703 ** 

ราคาทัวรไ์ม่รวมบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง โดยท่านสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครือ่งดืม่ไดบ้นเครือ่งบนิ 

ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชั่วโมง **ฃ 

04.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกับความประทับใจ 
 

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

ขออนุญาตเก็บคา่ทปิทุกท่านทีส่นามบนิไทย 

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

กรุณาช าระคา่มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท  หลงัจากจองภายใน 3 วนั 

หากไมช่ าระภายในเวลาทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 
 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ 

แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

 

**พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง** 
 
 
 
 



 
 
 

 

ขอ้ควรทราบ : 
 1.ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต ้อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนีเขา้ออกเมอืง หรอืการถูกปฎเิสธในกรณี
อืน่ๆทุกกรณี ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบและไม่คนืค่าใชจ้่ายต่างๆทัง้สิน้ เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบรษัิทแลว้ 

 2.การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีเน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า 
อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะนัน้แต่จะค านงึถงึความปลอดภัยในการเดนิทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็น
ส าคัญ โดยไม่ท าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 

 3.ขอความร่วมมอืในการลงรา้นรัฐบาลตามโปรแกรมก าหนด เชน่ รา้นศูนยโ์สมรฐับาล, ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตับศูนย์
สมุนไพรสนเข็มแดง, ศูนยเ์ครือ่งส าอาง, Duty free ไม่มกีารบังคับซือ้แต่อย่างใด แต่ขอความกรุณาตอ้งลงใหค้รบทุกรา้น 
 4.ทัวรน้ี์จัดใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทัวรท์ุกวันเท่านัน้  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์

ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวรเ์พยีงเพือ่การใชต๋ั้วเครือ่งบนิและทีพ่ักในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าทา่นไม่รวมทัวรใ์น
บางวัน ทางบรษัิทจะคดิค่าด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD  (กอ่นซือ้ทัวร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่

ทางผูจ้ัดจะไดค้ดิค่าบรกิารทีเ่หมาะสม) 

 
รายละเอยีดส าหรบัการอพัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิและการซือ้น า้หนกักระเป๋า 

สายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ใหบ้รกิารดว้ยเครือ่งบนิ Air Bus A330 

หมายเหตุ 

- น่ังของ STANDARD SEAT จะเป็นระบบสุม่ทีน่ั่ง ไม่สามารถรเีควสทีน่ั่งได ้

- สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะทีน่ั่ง Hot Seat เท่านัน้ ทีน่ั่ง Premium ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดได ้ 

- ไม่อนุญาตใหท้ารกและเด็กทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี น่ังในโซนปลอดเสยีง (Silence Zone) แถวที ่7-14 
 

กรณีตอ้งการซือ้น า้หนกักระเป๋าเพิม่ (จากปกตทิีส่ายการบนิก าหนดขาไปและขากลับท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) 
มค่ีาใชจ้่ายเพิม่เตมิดังน้ี 

- เพิม่ 05 กโิลกรัม = 500 บาท/ท่าน/เทีย่วบนิ 

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



 
 
 

 

 
ราคาทวัรน์ีร้วม 

• ค่าต๋ัวเครือ่งบนิชัน้ประหยัดไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 
น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั 

• ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง 

• โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จ านวน 3 คืน  
• บรกิารอาหารทุกมือ้ตามรายการระบ ุ

• ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการระบ ุ
• ค่ารถรับ-สง่และน าเทีย่ว พรอ้มหัวหนา้ทัวรช์ านาญงานและมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 

• ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้มร่วม 

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

• ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี ค่าอาหารเครือ่งดืม่นอกเหนือรายการ  

• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่่าย 3 %    
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกนิ 20 กโิลกรัม  /  ค่าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว หรอืชาวต่างชาต ิ

 
 

หมายเหต ุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 20 คนขึน้ไป 

• ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรบัขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็น
จรงิ 

• ต๋ัวเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย หรอื
เหตุการณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทาง

เป็นหลัก 
• บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตุการณ์สดุวสิัย เชน่ ความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 
การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหตุ ภัยธรรมชาต ิ หรอืทรพัยส์นิสญูหายอัน

เน่ืองมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง 

• กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสดุวสิัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคุม
ของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว หรอืไม่เดนิทาง
พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบไุว ้ 
เน่ืองจากการครองครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม  
• กรณีทีท่่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์ หากท่านถูกปฏเิสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

• ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั  
• ช าระเงนิค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

• กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ
ค่าทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
• กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลต่างๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกับ
ทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักต่างๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่า

มัดจ า หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 
• เมือ่ออกต๋ัวแลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็นนโยบาย
ของสายการบนิ 

 



 
 
 

 

ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้
1. ผูเ้ดนิทางทีย่ังคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรุณาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบันการศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ

ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 
2. ผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรยีมบัตรประจ าตัวขา้ราชการ 

หรอืใบรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางทีท่ าเล่มพาสปอรต์ใหม่เน่ืองจากเล่มเกา่หมดอายุใหพ้กหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น
บางกรณีกรุณาพกบัตรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตัว ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดูใน
บางกรณี อ่านเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชัดเจน ทัง้สถานทีท่่องเทีย่ว,เทีย่วบนิ,วันเดนิทาง เพือ่ประโยชน์แกตั่ว

ท่านเองในกรณีทีต่อ้งตอบค าถามทีด่่าน 
 
 

บรษัิทเทวา ทราเวล แอนด ์เซอรว์สิ จ ากัด 

☎ Tel : 02 158 9203-8 

📱 Hotline : 

>คุณตุ๊ก 081- 562-3288 
>คุณแอน 089- 497-1078 

line id : thewatravel ,tookthewa,annthewa 
โปรแกรมอืน่ๆ : www.thewatourism.com 

 


