
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#4246 ทัวร์เกาหล ีกรุงโซล 
5 วัน 3 คืน 

One Mount Snow Park 
หมู่บ้านเทพนิยาย 

บิน LJ 



   

 

 

เดนิทางโดยสายการบนิจนิแอร ์โหลดกระเป๋าได ้15 
กโิลกรมั 

พกัซูวอน 1 คนื / โซล 2 คนื 
 

✓ หมูบ่า้นทีต่กแตง่ และวาดสสีนัใหห้มูบ่า้นแสนจะธรรมดากลายเป็น หมูบ่า้นแหง่เทพนยิาย  
✓ One Mount Snow Park ตามรอยซรียีด์ังFull House (Thai) 
✓ สดุมนักบัสวนสนกุเอเวอรแ์ลนดต์ั๋วแบบไมจ่ ากดั  (รวมคา่บตัรเครือ่งเลน่) 
✓ โรแมนตกิสดุๆที ่เกาะนาม ิ
✓ พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวังไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุ 
✓ คลอ้งกญุแจคูรั่กทีโ่ซลทาวเวอร ์(ไมร่วมคา่ลฟิท)์ 
✓ ชอ๊ปป้ิง 3 ตลาดดัง เมยีงดง,ทงแดมนุ,ตลาดฮงแด 
✓ ชมทีม่าของสาหรา่ยทีน่ยิมในเกาหล ีณ โรงงานสาหรา่ยใหท้า่นไดช้มิสาหรา่ยเกาหลแีท ้ๆ  
✓ ใหท้า่นลองท าคมิบบั พเิศษ!!! พรอ้มทัง้สวมชดุประจ าชาตเิกาหลใีต ้ชุดฮนับก 
✓ รวมอาหารท ัง้หมด 10 มือ้ 
✓ พเิศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 

 

 

สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขาไป LJ004 BKK - ICN 03.15 – 10.45 

ขากลบั LJ003 ICN - BKK 22.35 – 02.15+1  
สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขาไป LJ002 BKK - ICN 01.00 – 08.00 

ขากลบั LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

08 – 12 ก.ค. 60   (LJ 002 / LJ 001)   วนัอาสาหบชูา 15,900.- 4,500.- 
12 – 16 ก.ค. 60   (LJ 002 / LJ 001) 9,900.- 4,500.- 
16 – 20 ก.ค. 60   (LJ 002 / LJ 001) 12,900.- 4,500.- 
18 – 22 ก.ค. 60   (LJ 002 / LJ 003) 12,900.- 4,500.- 
20 – 24 ก.ค. 60   (LJ 002 / LJ 003) 12,900.- 4,500.- 
22 – 26 ก.ค. 60   (LJ 004 / LJ 003) 12,900.- 4,500.- 
24 – 28 ก.ค. 60   (LJ 004 / LJ 003) 12,900.- 4,500.- 
20 – 24 ส.ค. 60   (LJ 004 / LJ 003) 14,900.- 4,500.- 
22 – 26 ส.ค. 60   (LJ 004 / LJ 003) 14,900.- 4,500.- 
24 – 28 ส.ค. 60   (LJ 004 / LJ 001) 14,900.- 4,500.- 
26 – 30 ส.ค. 60   (LJ 004 / LJ 001) 14,900.- 4,500.- 
28 ส.ค. – 1 ก.ย. 60   (LJ 002 / LJ 001) 14,900.- 4,500.- 
30 ส.ค. – 3 ก.ย. 60   (LJ 002 / LJ 001) 14,900.- 4,500.- 

ราคาอืน่ๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 6,900 บาท 

เนือ่งจากสายการบนิจนิแอรม์บีนิไปประเทศเกาหลวีนัละ 2 เทีย่วบนิ / วนั หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและ
กลบักรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณา

สอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการ
เดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิ

รวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอื

เหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยูเ่หนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบ
และไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 



   

 

 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
 

ส าหรบัเทีย่วบนิ LJ002 01.00 – 08.00 
21.30 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประต ู4เคานเ์ตอร ์D 

 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
 
ส าหรบัเทีย่วบนิ LJ004 03.15 – 10.45 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประต ู4เคานเ์ตอร ์D 
 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
 

วนัทีส่อง อนิชอน – หมูบ่า้นเทพนยิาย-CHINA TOWN – ONE MOUNT SNOWPARK - เกาะนาม ิ 
01.00 น. เหริฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิ JIN AIRเทีย่วบนิที ่LJ 002 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง) 
03.15 น. เหริฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิ JIN AIRเทีย่วบนิที ่LJ 004 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง) 
 

                  
 
 
 
 
 
 
08.00 น. เทีย่วบนิLJ002เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 
2 ช.ม.) 
10.45 น. เทีย่วบนิLJ004เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 
2 ช.ม.) 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเทพนยิาย หรอื DONGHWA MAEUL ไดถ้กูเนรมติร และตกแตง่
ใหห้มูบ่า้นทีแ่สนธรรมดาใหก้ลายเป็นหมูบ่า้นแหง่เทพนยิาย โดยน านยิายทีท่กุทา่นคุน้เคยหลายเรือ่งมา
วาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บา้นแห่งนี้ เชน่ ปีเตอรแ์พน สโนวไ์วทก์ับคนแคระทัง้ 7 อะลาดนิกับตะเกยีง
วเิศษ หนูนอ้ยหมวกแดง ฯลฯ ใหท้่านไดถ้่ายภาพไดเ้กอืบทุกมมุ หันไปทางไหนก็ตอ้งถ่ายภาพเก็บไว ้
เป็นทีร่ะลกึ  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ไชนา่ทาวน ์เป็นชมุชนของชาวจนีทีถ่อืก าเนดิจากการเปิดทา่เรอื
อนิชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดตีนับเป็นพืน้ทีส่ าคัญในการขนสง่และคา้ขายสนิคา้จากประเทศจนี ส าหรับ
ปัจจบุนันีช้าวจนีทีย่งัคงอาศัยอยูเ่ป็นรุน่ที ่2 หรอืรุน่ที ่3 นับจากทีม่กีารบกุเบกิ แตก่ลิน่ไอและการด ารงไว ้
ซ ึง่วัฒนธรรมของคนรุ่นก่อนยังคงมใีหเ้ห็น รวมไปถงึการไดม้โีอกาสไดล้ิม้ลองรสชาตอิาหารจนีทีม่ใีห ้
เลอืกสรรหลายรา้นทีอ่นิชอนไชน่าทาวนแ์หง่นี้  

 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1)บรกิาร OSAM หรอืหมูและปลาหมกึผดัน า้คลุก

คลกิเนื้อหมแูละปลาหมกึยา่งบารบ์คีวิหมักสไตลส์มัยใหมเ่กาหลคีนตา่งประเทศนยิมรับประทานเพราะมี
รสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยการน าบารบ์คีวิหมปูลาหมกึลงในกระทะครึง่วงกลมพรอ้มน ้าซปุปรงุรส 



   

 

 

   
 
  จากนั้นน าท่านOne Mount Snow Park  (ราคานี้ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK ) น าท่านเดนิทางสู่ 

One Mount ตัง้อยูท่ีเ่มอืง Goyang แหลง่ทอ่งเทีย่วใหมล่า่สดุใกลก้รงุโซล ภายในแบง่พืน้ทีเ่ป็นหลาย
สว่นพรอ้มดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกมากมาย เชน่ Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping 
Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นตน้ นอกจากนี ้หนึง่ในสถานทีถ่า่ยท าฉากในเรือ่ง Full House 
(Thai) ยังเคยเป็นสถานทีถ่า่ยท ามวิสคิวดีโีอเพลง เจนเทลิแมน (Gentleman) ของ PSY นักรอ้งหนุ่ม
ชาวเกาหลใีต ้เจา้ของเพลง กงันัม สไตล ์ทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลกเมือ่ปีทีผ่า่นมา หรอื แมก้ระทั่งรายการยอด

ฮติ Running Man ก็เคยมาถ่ายท าทีน่ี่ พาทุกท่านเดนิทางเขา้ในส่วนของ สกโีดม ซึง่เป็นการจ าลอง
ลานสกใีนรม่อนักวา้งใหญ ่ไมต่า่งไปจากลานสกทีีนั่กทอ่งเทีย่วจะสมัผัสไดใ้นชว่งฤดหูนาว โดยสามารถ
สนุกสนานกับการเลน่สกหีรอื สโนวบ์อรด์ไดต้ามความถนัด *** ราคานี้ไม่รวมคา่เขา้ SNOW PARK ทา่นใด

สนใจโปรดสอบถามราคา กบั หัวหนา้ทวัร ์ทา่นใดทีไ่มส่นใจเลน่ SNOW PARK สามารถเดนิชอ็ปป้ิงตามอธัยาศยั มี

ทัง้ H&M ADIDAS และมอีกีหลากหลาย แบรนด ์ชัน้น า คา่เขา้ SNOW PARK 25000 วอน สามารถเลน่เครือ่งเลน่

ไดห้ลายชนดิ ทัง้ ปันจีจ้ัมฟ์ ไมล้ากเลือ่น มา้หมนุ สไลเดอร์ *** 

จากนัน้น าท่านสูเ่มอืงชนุชอน ลงเรอืเดนิทางสู ่เกาะนาม ิโดยใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีชมววิ ทวิทัศน์

ของสถานทีเ่คยใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าละครทวี ีWinter Love Song อนัโดง่ดังไปทั่วเอเชยี พรอ้มมเีวลา
ใหท้่านไดเ้ก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจ สุดแสนโรแมนตคิ เปรยีบประหนี่งดุจท่านเป็นพระ-นาง ใน
ละครเลยทเีดยีว อสิระตามอธัยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2)บรกิาร ทคัคาลบ ีหรอืไก่บารบ์คีวิผัดซอสเกาหลี

อาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงชนุชอน โดยน าไกบ่ารบ์คีวิ มนัหวาน ผัดกะหล ่าตน้    กระเทยีม ตกหรอืขา้วปัน้ 
และซอสมาผัดรวมกันบนกระทะแบนด าคลุกเคลา้ทุกอย่างใหเ้ขา้ที ่รับประทานกับผัดกาดเกาหลแีละ
เครือ่งเคยีง 

ค า่  น าท่านสู่  AMOUR SYMPHONY HOTEL, HERB HOTEL, ATHEANE HOTEL หรือ 
เทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่น
เดนิทาง  
 

วนัทีส่าม วดัวาวจูองซา - เอเวอรแ์ลนด ์– กรงุโซล – โซล ทาวเวอร ์(ไมร่วมคา่ลฟิต)์ – ตลาดทงแดมนุ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

  
 
 



   

 

 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงยงอนิ จงัหวดัคยองกโีด น าทา่นไหวพ้ระ ณ วดัวาวจูองซา ซึง่ตัง้อยูใ่น 

วัดนี้สรา้งขึน้ในปี 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพือ่แสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจา้

ในการรวมประเทศภายในมรีูปสลักสะสมจากพุทธศาสนกิชนทั่วโลกมากกว่า 3,000 ชิน้ โดยหนึง่ในรูป
สลักทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ คอื พระเศยีรของพระพุทธเจา้มคีวามสงู 8 เมตรตัง้อยูท่ีห่นา้ประตูทางเขา้วัด
และไดรั้บการบันทกึลงกนิเนสบุ๊คใหเ้ป็นรูปสลักที่ท าจากไมท้ี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้น
ภายในวัดยังมพีระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ทีส่รา้งจากไมส้นจนีทีน่ ามาจากอนิเดยี จากนัน้ท่านเดนิทางสู ่
เอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศเกาหลใีตซ้ ึง่ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาขอเชญิ
ทา่นทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารทีา่นจะไดพ้บกบัไลเกอรซ์ ึง่เป็นลกูแฝดผสมทีเ่กดิขึน้จากความรัก
ระหว่างสงิโตผูเ้ป็นพ่อและเสอืผูเ้ป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคู่แรกในโลกชมความน่ารักของหมี
ต่างๆซึง่พนักงานขับรถซาฟารจีะเป็นผูท้ักทายและเล่นกับพวกเขาเตมิเต็มความสขุของท่านสนุกสนาน
กบัเครือ่งเลน่ตา่งๆ ไมจ่ ากดัชนดิ พรอ้มทัง้บรรยากาศหนาวๆ โรแมนตคิๆ 

   

 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4)หมูยา่งเกาหล ีหรอืคาลบี ้เป็นอาหารพืน้เมอืง

เกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกันดทีั่วโลก มรีสชาตกิลมกล่อม โดยน าหมูสว่นทีต่ดิกับกระดูกไปยา่งบนเตา
ถ่านแบบดัง้เดมิ เสริ์ฟพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครื่องเคยีงหลากชนิด น ้าจิม้เตา้เจี้ยว และน ้าซุปสาหร่าย 
รับประทานคลา้ยกบัเมีย่งค าของไทย 

 

  
  น าท่านสู ่หอคอยกรุงโซล N Tower (ไมร่วมคา่ลฟิต)์ ซึง่อยู่บรเิวณเนนิเขานัมซานซึง่เป็น 1 ใน 

18 หอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลกทีฐ่านของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจต่างๆเชน่ศาลาแปดเหลีย่มปาลกั๊กจอง, 
สวนสัตวเ์ล็กๆ, สวนพฤกษชาต,ิ อาคารอนุสรณ์ผูรั้กชาตอินัชงุกนุนอกจากนี้โซลทาวเวอรย์ังเป็นสถานที่

ถ่ายท าละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรือ่ง“กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรูปคู่
หอคอยตามอธัยาศัยหรอืคลอ้งกญุแจคูรั่ก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5)บรกิาร บบีมิบบั และ ชาบูชาบูสุก ีส้ไตลเ์กาหลบีน
หมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ยหมสูไลด ์และผักสดนานาชนดิ เสริฟ์พรอ้มน ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาด
ไมไ่ดใ้นการทาน ชาบชูาบ ูพรอ้มขา้วสวยเสริฟ์ พรอ้ม ขา้วสตูรดั่งเดมิของเกาหลซี ึง่น าเอาขา้วสวย ผัก
ต่างๆ เชน่ ถั่วงอก ผักกาดเห็ดหอม สาหร่าย และซอสสแีดงมาผัดรวมกัน ซึง่ก็จะไดร้สชาตแิบบเกาหลี
จรงิๆ  

    จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูย่า่นศนูยก์ารคา้แหลง่ชอ้ปป้ิงทีช่ ือ่ไดว้า่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี ทงแดมนุ ซึง่ตัง้อยู่
บรเิวณประตเูมอืงโบราณทางทศิตะวันออกทา่นสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี้อาท ิเสือ้ผา้



   

 

บรุษุ-สตร ีรองเทา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัวถงุน่องถงุเทา้ผา้พันคอโดย
ทา่นจะได ้สมัผัส กบั บรรยากาศการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ  

ค า่  น าท่านเข้าสู่ท ี่พกั  GOLDEN FORESTHOTEL, LEXVILL HOTEL, BENIKEA HOTEL
หรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่น
เดนิทาง 

วนัทีส่ ี ่    ศูนยโ์สม– บลูเฮาส–์พระราชวงัเคยีงบอ๊ค – ศูนยเ์ครือ่งส าอาง DUTY FREE –คลองชองเก
ชอน –  
   ชอ้ปป้ิงเมยีงดง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปีซึง่ถอืว่าเป็น
โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถูก

กวา่ไทยถงึ 2 เทา่กลับไปบ ารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอือกีไมไ่กลจากกนัมากนัก 
จากนัน้น าชม บลูเฮาสท์ าเนยีบของประธานาธบิด ี(ระหว่างรถแลน่ผ่านไมอ่นุญาตใหถ้า่ยภาพหรอืวดีโีอ
ใดๆทัง้ส ิน้) แวะถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบัอนุสาวรยี ์นกฟีนกิซ ์สญัลักษณ์ความเป็นอมตะ และชมทัศนยีภาพ
อันสวยงามของภเูขารูปหัวมงักร และวงเวยีนน ้าพุ ซึง่นับเป็นจุดทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของกรุงโซล จากนัน้
ชม พระราชวงัเคยีงบ็อค ซึง่เป็นพระราชวังไมโ้บราณทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 หรอืใน
อดตีกวา่ 600 ปีกอ่น ภายในพระราชวังแหง่นีม้หีมูพ่ระทีน่ั่งมากกวา่ 200 หลัง แตไ่ดถ้กูท าลายไปมากใน
สมัยทีญ่ีปุ่่ นเขา้มาบกุยดึครอง ทัง้ยังเคยเป็นศูนยบ์ัญชาการทางการทหารและเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิ ์ 
ปัจจุบันไดม้กีารกอ่สรา้งหมูพ่ระทีน่ั่งทีเ่คยถกูท าลายขึน้มาใหมใ่นต าแหน่งเดมิ ถ่ายภาพคูก่บัพลับพลาก
ลางน ้าเคยีงเฮวรู ทีซ่ ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสันนบิาตต่างๆ ส าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขก
เมอืง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่7)บรกิารท่านดว้ย เมนู Samgyetang หรอืเมนู

ไกตุ่๋นโสมอาหารในวังในสมัยกอ่น ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กันว่าบ ารุงและเสรมิ
สขุภาพ ภายในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนยีว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงที่
เรยีกวา่ กกัตกุ ีเสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด า และเกลอื) 

  
 
  
 
 
 
 
 
 

  จากนัน้น าท่านสู ่Cosmetic Shop เป็นศูนยร์วมของเครือ่งส าอางของเกาหล ีอาทเิชน่ROJUKISS, 
LOTREE, ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีน่ าเขา้มาจากทั่วโลกอสิระทา่นเลอืกซือ้ได ้



   

 

ตามอธัยาศัยชม จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ทีน่ีม่สีนิคา้
ชัน้น าใหท้่านเลือกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิน ้าหอม เสื้อผา้เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิา 
เครือ่งประดับ ฯลฯหากพอมเีวลาพาทา่นเดนิชมคลองชองเกชอน ซึง่เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายุ
กว่า 600 ปี ทีท่อดผ่านใจกลางเมอืงหลวง แต่ในปัจจุบันไดม้กีารพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ข ึน้มา
ใหม ่ท าใหก้รุงโซลมคีลองทีย่าวกว่า 6 กโิลเมตร ทีม่แีต่น ้าใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธท์ี่
ก าลังแหวกวา่ยไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานทีจ่ัดกจิกรรมตา่งๆ อาท ิงานแสดง
ศลิปะตา่งๆ งานดนตร ีนทิรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยงัมสีวนสาธารณะทัง้สองฝ่ังคลอง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่8) บฟุเฟตบ์าบคีวิเกาหล ีหม ูเนือ้ ไก ่ซฟีู๊ ด ไมอ่ ัน้ 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน เมยีงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชั่นของ
เกาหลเีป็นอยา่งไร กา้วล ้าน าสมยัเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี ้พบกบัสนิคา้วัยรุน่ อาท ิเสือ้ผา้
แฟชัน่แบบอนิเทรน เครือ่งส าอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบหนึง่ 
ซึง่เมยีงดงแหง่นีจ้ะมวีัยรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกนัทีน่ีก่วา่ลา้นคนในแตล่ะวัน  

ค า่  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัGOLDEN FORESTHOTEL, LEXVILL HOTEL, BENIKEAHOTEL หรอื 
เทยีบเทา่ 
  โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะส่งใหก้่อน 5-7 วันก่อน
เดนิทาง 
 
วนัทีห่า้         ศูนยส์มุนไพร –RED PINE–โรงงานสาหร่าย - ท าคมิบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) + ชุดฮนับก 

ถา่ยภาพ      3 มติ ิ- ชอ้ปป้ิงยา่นมหาวทิยาลยัฮงอกิ - ซุปเปอรล์ะลายเงนิวอน - สนามบนิอนิ
ชอน - กรงุเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปดแูลสขุภาพกนัทีศ่นูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ูซ ึง่เป็นสมนุไพรทีท่ั่วโลกยอมรับ 
รวมถงึสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ดในการบ ารุงตับและดูและตับของเรา ซึง่จะเป็น
สมนุไพรทีห่าไดย้ากในปัจจบุนั ทา่นจะไดช้มการสาธติ การทดลองวา่สมนุไพรชนดินีม้คีณุคา่เพยีงใดตอ่

โลกใบนี้ ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-
800 เมตรชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็ง 
ไม่ถูกท าลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกคา้งจากอาหารและยาแลว้น าท่านสู่ ศูนย์

สมุนไพรสนเข็มแดงหรอื RED PINE ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สน
เข็มแดงจากยอดเขาทีป่ระเทศเกาหลเีหนอืมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลี

ใตอ้อกมาเป็นน ้ามนัสนเข็มแดงภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซน็ตโ์ดยกวา่
จะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกัดเอาน ้ามนั
มาผลติและวจัิยออกมาเป็นน ้ามนัสนนีส้ามารถชว่ยในการลดระดับไขมนัในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ี

 

 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเขา้ชมโรงงาน
สาหรา่ย ของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหล ีผลติสาหรา่ยใหม ่สด ทกุวันมหีลายรสชาตใิหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
ไปเป็นของฝาก จากนัน้น าท่านเรยีนรูว้ธิกีารท า คมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) อาหารง่ายๆๆทีค่นเกาหลี

นยิมรับประทาน คมิ แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็นชิน้ๆพอดคี า 
จิ้มกะโชยุญี่ปุ่ นหรือวาซาบกิ็ได ้ตามรา้นอาหารก็จะมีท าเป็นพเิศษ คือมีผัดซอสมาใหจ้ิม้ราดดว้ย 

พเิศษ!!! ฟรใีส่ชุดประจ าชาตเิกาหล ีฮนับกมีหลากหลายชุดใหท้่านไดเ้ลือกใส่พรอ้มเก็บภาพ
ประทับใจ    
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด HONGDAE อยูใ่กลก้ับมหาวทิยาลัยศลิปะฮงอกิ ทีม่ชี ือ่เสยีงมาก
ของเกาหลบีรรยากาศจงึสดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนทีส่ามารถเดนิ 
ชอ้ปป้ิงในรา้นเสือ้สวยสดุอารต์แบบราคานักศกึษา และอพัเดตสตรที สไตล ์จากแฟชัน่นสิตา้ตัวจรงิสว่น

กลางคนืเป็นแหล่งปารต์ีท้ี ่chic สดุในโซล จากนัน้น าท่าทัง้ชม ถา่ยภาพ 3 มติ ิTricky Museum 
เคล็ดลับงานศลิปะแหง่ภาพ” ทีท่ าใหท้า่นไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัศลิปะแนวใหมเ่ป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มติิ
เหมอืนภาพวาดมชีวีติและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคดิรูปแบบใหม่เป็นความคดิสรา้งสันและ
จนิตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิีร่วมทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละการ

ซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ ชม ICE MUSEUM พพิธิภณัฑ์
น า้แข็ง  ปะตมิากรรมน ้าแข็งตัง้อยูใ่นกรุงโซลเป็นสถานทีจ่ัดโชวน์ ้าแข็งแกะสลักนักท่องเทีย่วสามารถ



   

 

สมัผัสอากาศทีห่นาวเย็นตดิลบกวา่สบิองศาและชมน ้าแข็งทีถ่กูแกะสลักออกมาเป็นรปูรา่งตา่งๆ ไดอ้ยา่ง
น่าอศัจรรย ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่10) เมนจูมิดกั เป็นไกพ่ะโลผ้ดักบัวุน้เสน้และผกั

อรอ่ยมากมายเสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 
  จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นมหาวทิยาลยัฮงอกิ  อยู่ใกลก้ับมหาวทิยาลัยอฮีวา มหาวทิยาลัยสตรทีีม่ ี

ช ือ่เสยีงของเกาหลี เป็นถนนที่สามารถเดนิชอ้ปป้ิงในรา้นเสือ้สวยสุดอาร์ตแบบราคานักศกึษา และ

อัพเดตสตรีท สไตล์ จากแฟชั่นนิสตา้ตัวจรงิส่วนกลางคืนเป็นแหล่งปาร์ตี้ที ่chic สุดในโซล จากนัน้
เตรยีมตัวกลับกรุงเทพ แวะซือ้ของ (ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหนิ
ซเีรยีลชอ็กโก  ผลติภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมี
ลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้  และยังมหีมอนสขุภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิรา
เมง( มามา่เกาหล)ี สมควรเวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

19.55 น.  ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯมหานคร   โดยเทีย่วบนิที ่LJ 001 บรกิาร SNACK BOX บนเครือ่ง 
23.35 น.  ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ…….. 
22.35 น.  ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯมหานคร   โดยเทีย่วบนิที ่LJ 003 บรกิาร SNACK BOX บนเครือ่ง 
02.15+1 น.   ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ…….. 
 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 30,000 วอน (ประมาณ 1,000 บาท) 
ขออนญุาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นทีส่นามบนิไทย  

กรณุาช าระคา่มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท (ชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท) 
หลงัจากจองภายใน 3 วนั หากไมช่ าระภายในเวลาทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลใีต ้อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง 

หรอืการถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆท ัง้ส ิน้  
เนือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัแลว้ 

 

การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีเ้นือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า 
อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชน์

ของหมูค่ณะเป็นส าคญั โดยไมท่ าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 

***ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่น ัน้  หากทา่นไมส่ามารถ
รว่มทวัร ์  ทกุวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ 
และปรากฏวา่ทา่นไมร่ว่มทวัรใ์นบางวนั หรอื ลกูคา้ไมล่งรา้นทีร่ฐับาลเกาหลสีนบัสนนุ ซึง่ไดแ้กร่า้นศนูยโ์สม
รฐับาล, ศนูยส์มนุไพรบ ารงุตบั, ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง, Duty free ทางบรษิทัฯ จะคดิคา่
ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD (กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดั

จะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) *** 
 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ 
แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

** พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง 
** 

 
 
ราคาทวัรน์ีร้วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดัไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 

น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 15 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ข ึน้เครือ่งได ้12 กโิลกรมั 
• คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
• โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น จ านวน 3 คนื  



   

 

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

 
อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  30,000 วอนหรอื 1,000 บาท ตอ่ทา่นตลอดทรปิ 
• 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 ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 
• ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ

เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิ
สญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของ
ตัวทา่นเอง 

• กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบไุว ้ เนือ่งจากการครองครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม  

• กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

• ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน ***ชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 
บาท*** 

• ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
• กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ า

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

• เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 
 
 
 

ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้
1. ผูเ้ดนิทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบันการศกึษาเป็น

ภาษาองักฤษตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 
2. ผูเ้ดนิทางที่เป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจ าตัว

ขา้ราชการ หรอืใบรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 



   

 

3. ผูเ้ดนิทางทีท่ าเล่มพาสปอรต์ใหม่เนื่องจากเล่มเกา่หมดอายุใหพ้กหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะ
ตอ้งใชใ้นบางกรณี 

4. กรณุาพกบตัรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตวั ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูน
บางกรณี อา่นเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชดัเจน ทัง้สถานทีท่อ่งเทีย่ว,เทีย่วบนิ,วันเดนิทาง เพือ่ประโยชน์
แกต่ัวทา่นเองในกรณีทีต่อ้งตอบค าถามทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


