
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 รหสัโปรแกรม : 11955(กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 



 
 
 

 

เดนิทางโดยสายการบนิจนิแอร ์โหลดกระเป๋าได ้15 กโิลกรมั 
พเิศษ !!!!!  พกั กรงุโซล 3 คนื 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากท่านตอ้งการจองตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิร์มกับเจา้หนา้ทีก่่อน กรุณาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้
ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู ่
เหนือความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

11 – 15 เมษายน 2562 วนัสงกรานต ์ 25,900.- 6,000.- 
12 – 16 เมษายน 2562 วนัสงกรานต ์ 25,900.- 6,000.- 
14 – 18 เมษายน 2562 วนัสงกรานต ์ 23,900.- 6,000.- 
18 – 22 เมษายน 2562 19,900.- 6,000.- 
20 – 24 เมษายน 2562 18,900.- 6,000.- 
24 – 28 เมษายน 2562 18,900.- 6,000.- 
26 – 30 เมษายน 2562 18,900.- 6,000.- 
28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562 วนัแรงงาน 18,900.- 6,000.- 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 
ราคาอืน่ๆ  

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

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 8,900 บาท 

 
วนัแรก  กรงุเทพฯ (สุวรรณภมู)ิ 
 

21.30 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประตู 4เคานเ์ตอร ์D 

 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขาไป LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 

ขากลบั LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
 

 

 
วนัทีส่อง     อนิชอน – หมูบ่า้นเทพนยิาย – ไชนา่ทาวน ์– Jayu Park – Incheon Grand Park – ปั่นเรยีวไบท ์

 
01.05 น. เหนิฟ้าสูก่รุงโซล โดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ 002 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
08.25 น. เทีย่วบนิLJ002เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2ช.ม.) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเทพนยิาย หรอื DONGHWA MAEUL ไดถู้กเนรมติร และตกแตง่ใหห้มู่บา้น
ทีแ่สนธรรมดาใหก้ลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนิยาย โดยน านิยายที่ทุกท่านคุน้เคยหลายเรือ่งมาวาดภาพตกแต่ง
รอบๆหมู่บา้นแห่งน้ี เช่น ปีเตอรแ์พน สโนวไ์วท์กบัคนแคระทัง้ 7 อะลาดนิกับตะเกยีงวเิศษ หนูนอ้ยหมวกแดง 

ฯลฯ ใหท้่านไดถ้่ายภาพไดเ้กอืบทุกมุม หันไปทางไหนก็ตอ้งถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  จากนัน้น าท่านเดนิทาง
สู ่ไชนา่ทาวน ์เป็นชุมชนของชาวจนีทีถ่ือก าเนดิจากการเปิดท่าเรอือนิชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดตีนับเป็นพืน้ที่
ส าคญัในการขนสง่และคา้ขายสนิคา้จากประเทศจนี ส าหรับปัจจุบันน้ีชาวจนีทีย่ังคงอาศยัอยู่เป็นรุ่นที ่2 หรอืรุ่นที ่

3 นับจากทีม่กีารบุกเบกิ แต่กลิน่ไอและการด ารงไวซ้ ึง่วัฒนธรรมของคนรุ่นกอ่นยังคงมใีหเ้ห็น รวมไปถงึการไดม้ี
โอกาสไดล้ิม้ลองรสชาตอิาหารจนีทีม่ใีหเ้ลอืกสรรหลายรา้นทีอ่นิชอนไชน่าทาวนแ์ห่งน้ี  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู OSAM หรอืหมูและปลาหมกึผดัน า้คลุกคลกิ
เน้ือหมูและปลาหมกึย่างบารบ์ีควิหมักสไตลส์มัยใหม่เกาหลคีนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอก
หวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยการน าบารบ์คีวิหมูปลาหมกึลงในกระทะครึง่วงกลมพรอ้มน ้าซปุปรุงรส 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  น าท่าน สวนจายู แห่งเมืองอนิชอน เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงอนิชอนอยู่ที่บรเิวณภูเขาอุงบอง
ซาน มีชือ่ที่มีความหมายวา่ สวนแห่งอสิระภาพ ตัง้แต่ปี 1957 ในช่วงสิน้สุดสงครามเกาหลี โดยมีรูปปั้นของ 
นายพล McArthur ที่มาร่วมรบในสงคราม ภายในสวนมบีรรยากาศร่มรืน่ และมีจุดชมววิเมืองอนิชอนที่สวยงาม 

มองเห็นทัง้ตัวเมือง ท่าเรือ และทะเล ช่วงเมษายนสวนแห่งน้ีมีตน้ซากุระที่แข่งกันผลบิานท าใหส้วนแห่งน้ี
สวยงาม จากนั้น น าท่านสู่ Incheon Grand Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองอนิชอน
(Incheon)ที่ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา Gwanmosan และภูเขา Sangasan มีพื้นที่กวา้งถึง 1800 ไร่ ส าหรับ

ประชาชนชาวอนิชอน ใหม้าพักผ่อนหรือออกก าลังกาย ภายในแบ่งเป็นหลายๆโซน มีสระน ้าขนาดใหญ่หลาย



 
 
 

 

สระ มสีวนดอกไม ้สวนสตัว ์และสิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆอกีมากมาย พเิศษ...ปั่นเรยีวไบท ์ชมซากุระสอง
ขา้งทาง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูเซ็ทปลาย่าง เป็นเซ็ทปลาย่างทานกับขา้วเกาหลี

รอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
ค า่  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั L’ART GIMPO HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีส่าม COSMETIC SHOP – สวนสนุกลอตเตเ้วลิด ์- ทะเลสาบซอกชนโฮซุ – ทงแดมุน  – โซลทาวเวอร ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  น าท่านสู่ COSMETIC SHOP เป็นศูนย์รวมของเครื่องส าอางของเกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS, LOTREE, 

ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมที่น าเขา้มาจากทั่วโลกอสิระท่านเลอืกซือ้ไดต้ามอัธยาศัย น า 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกลอตเตเ้วลิด ์รวมบัตรเครือ่งเลน่ไม่จ ากดัจ านวนรอบ เป็นหนึง่ในสวนสนุกทีด่ังทีสุ่ด
ของเกาหลี ซึง่มีอาคารสวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกอยู่ดว้ย ตัง้อยู่ใจกลางเมืองที่รวบรวมความ
บันเทิงและการชมววิทวิทัศน์ แบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆได ้2 โซน ไดแ้ก่ “ธีมผจญภัย(Adventure)”ที่เป็นสวน

สนุกในร่มทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และ “เกาะเวทมนต(์Magic Island)”เป็นสวนสนุกกลางแจง้ ตัง้อยู่ดา้นนอกตดิกับ
ทะเลสาบซกชอนโฮซ ู(Seokchonhosu Lake) อกีทัง้ยังมรีา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ รา้นอาหารนานาชาต ิและสิง่
อ านวยความสะดวกอืน่ๆอกีมากมาย โดยในสว่นของอาคารสวนสนุกโซนในร่มนัน้ ไดร้ับการออกแบบและตกแต่ง

มาอย่างดี โครงสรา้งภายในใชห้ลังคาเป็นกระจกทั ้งหมด ท าใหถ้ึงแมจ้ะอยู่ในร่มแต่ก็ไดบ้รรยากาศแบบ
กลางแจง้ร่วมดว้ย เครือ่งเลน่ทีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่Gyro Drop(ดรอปทาวเวอร)์ สูง 70 เมตร, เครือ่งเลน่ทีเ่สมอืนอยู่
ในพายุทอรน์าโด, Flume Ride เรือยาวโตค้ลืน่สงู และเรือโจรสลัดสเปนแกวง่ถงึ 75 องศา เป็นตน้ หลงัจากที่

สนุกสนานไปกับเครือ่งเลน่ ขบวนพาเหรด และการแสดงเกอืบ 200 โชว ์ก็พลาดไม่ไดท้ีจ่ะลองเล่นไอซส์เก็ตใน
ร่ม(เปิดบรกิาร 10:30-22:30) และเยี่ยมชมพพิธิภัณฑพ์ืน้บา้นที่จัดแสดงเกีย่วกับประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม
ของเกาหล ีท่านเขา้ชม ลอตเตเ้วลิด ์ทาวเวอร ์ไม่รวมค่าขึน้ลฟิต ์ เป็นสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น มีแรง

บันดาลใจจากภาพวาดเซรามกิเกาหล ีและพู่กันเขยีน เป็นตกึทีสู่งเป็นล าดับที ่6 ของโลก(556 เมตร) มทีัง้หมด 
123 ชัน้ ดา้นบนทาวเวอรป์ระกอบดว้ยแกลเลอรี่ คาเฟ่ โรงแรมหรู และหอชมววิ Skywalk ที่สามารถชื่นชม
ทัศนียภาพอันงดงามของไฟในตัวเมืองกรุงโซลไดอ้ย่างทั่วถึง  ซึ่งไดร้ับการบันทึกในสถิติโลกกนิเนสส ์

(Guinness World Records) 3 อย่างคือ Sky deck ชัน้ 118 เป็นหอชมววิที่มีพื้นเป็นกระจกที่สูงที่สุดในโลก   
ลฟิต ์Sky Shuttle เป็นลฟิตโ์ดยสารคู่ทีเ่ร็วทีสุ่ด ดว้ยความเร็ว 10 เมตร / วนิาท ี และ Sky Shuttle ยังเป็นลฟิท์
ทีใ่ชง้านในระยะทางที่ยาวนานทีสุ่ด*** ราคานี้ไม่รวมค่าลฟิต ์ท่านใดสนใจโปรดสอบถามราคา กับ หัวหนา้ทัวร ์(ค่า
ลฟิต ์27,000 วอน ) หากทา่นใดทีไ่ม่สนใจ สามารถเดนิ      ชอ็ปป้ิงตามอธัยาศัย ที ่ลอตเตเ้วลิด์มอลล ์เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง

ชัน้น าทีม่ชีวีติชวีาแหง่หนึง่ของกรุงโซล ตัง้อยูต่ดิกับทาวเวอร ์เต็มไปดว้ยรา้นหรูหรา และรา้นจ าหน่ายสนิคา้ปลอดภาษีจาก
หลากหลายแบรนดท์ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ***  



 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย เมนู บบีมิบบั และ ชาบูชาบสูุก ีส้ไตลเ์กาหลี

บนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ยหมูสไลด ์และผักสดนานาชนดิ เสริฟ์พรอ้มน ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อูดง้ซึง่ขาดไม่ได ้
ในการทาน ชาบูชาบู พรอ้มขา้วสวยเสริฟ์ พรอ้ม ขา้วสูตรดั่งเดมิของเกาหลซี ึง่น าเอาขา้วสวย ผักต่างๆ เช่น 
ถั่วงอก ผักกาดเห็ดหอม สาหร่าย และซอสสแีดงมาผัดรวมกนั ซึง่ก็จะไดร้สชาตแิบบเกาหลจีรงิๆ  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
  น าท่าน ทะเลสาบซอกชนโฮซุ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงโซลที่ถูกแบ่งเป็น 2 ฝ่ังดว้ยถนนคนเดนิตรง

กลาง มสีวนสาธารณะลอ้มรอบทะเลสาบส าหรับชาวเมอืงไดม้าพักผ่อนและออกก าลงักาย และเป็นที่ตัง้ของสวน

สนุกลอตเต ้เวลิด ์สวนสนุกที่มีชือ่เสยีงของโซล รวมทัง้เป็นจุดชมดอกพอทกวกหรือดอกซากุระเกาหล ีและ
ใบไมเ้ปลีย่นสทีี่มีชือ่เสยีงของเมืองดว้ย ทะเลสาบซอกชนโฮซุ แต่เดมิจะเป็นส่วนที่แม่น ้าฮันกังไหลผ่าน เป็น
ทะเลสาบเดยีวขนาดใหญ่ แตต่อ่มาไดม้กีารตดัถนนใหญ่ทีช่ ือ่วา่ Songpa-daero Boulevard ผ่ากลางทะเลสาบ

จนกลายเป็น 2 ฝ่ังอย่างในปัจจุบัน มีขนาดรวมกันประมาณ 136 ไร่  เทศกาลชมดอกพดกด หรือดอกซากุระ
เกาหล ีที่จะจัดขึน้เป็นประจ าทุกปีที่บรเิวณสวนสาธารณะรมิทะเลสาบซอกชน โฮซุ ช่วงประมาณ ตน้เดอืนถึง
กลางเดอืนเมษายน แต่จะไม่เท่ากันในแต่ละปีขึน้อยู่กับช่วงเวลาที่ดอกซากุระจะบานดว้ย อสิระใหท้่านชม

ทะเลสาบและเพลดิเพลนิกบัซากรุะสองขา้งทาง 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
  น าท่านสู่ โซล ทาวเวอร ์(ไม่รวมค่าลฟิต)์ ซึง่อยู่บรเิวณเนินเขานัมซานซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดใน

โลกที่ฐานของหอคอยมีสิง่ที่น่าสนใจต่างๆเช่นศาลาแปดเหลีย่มปาลกั๊กจอง, สวนสัตวเ์ล็กๆ, สวนพฤกษชาต,ิ 
อาคารอนุสรณ์ผูร้ักชาตอินัชงุกนุนอกจากน้ีโซลทาวเวอรย์ังเป็นสถานที่ถ่ายท าละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรือ่ง“กบั
ดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเลน่และถ่ายรูปคูห่อคอยตามอธัยาศยัหรอืคลอ้งกญุแจคูร่ัก  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูย่่านศนูยก์ารคา้แหลง่ชอ้ปป้ิงทีช่ ือ่ไดว้า่ใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี ทงแดมุน ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณ
ประตเูมอืงโบราณทางทศิตะวนัออกท่านสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน้ี่ อาท ิ เสือ้ผา้บุรุษ-สตร ี
รองเทา้บุรุษ-สตร ี รองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัวถุงน่องถุงเทา้ผา้พันคอโดยท่านจะได ้สมัผัส 

กบั บรรยากาศการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอีย่างแทจ้รงิ ทงแดมนุ ดไีซน ์พลาซา่ แอนด ์พารค์ ยังเป็น



 
 
 

 

สถานทีถ่า่ยท าซรียีส์ดุฮติอยา่ง "You Who Came From The Stars" และมวิสคิวดิโีอของ 2NE1 
เพลง "Come Back Home" อกีหนึง่ไฮไลทข์องทีน่ี่คอื LED ROSE GARDEN ใหไ้ดช้มกันดว้ย กบั

ดอกกหุลาบทีต่ดิไฟ LED มาประดับกวา่ 25,550 ดวง  

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู หมูยา่งเกาหล ีหรอื คาลบี ้เป็นอาหารพืน้เมอืง
เกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจ้ักกนัดทีั่วโลก มรีสชาตกิลมกลอ่ม โดยน าหมูสว่นทีต่ดิกบักระดกูไปย่างบนเตาถ่านแบบ

ดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครือ่งเคยีงหลากชนดิ น ้าจิม้เตา้เจีย้ว และน ้าซปุสาหร่าย รับประทานคลา้ยกบั
เมีย่งค าของไทย  

 

 
 
 
 

 
 
 

ค า่  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั L’ART GIMPO HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
โ

รงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทาง 

 
วนัทีส่ ี ่   ศูนยโ์สมรฐับาล–ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง–โรงงานสาหร่าย - ท าคมิบบั + ชุดฮนับก – พระราชวงั     

ด็อกซูกงุ –ดวิตีฟ้ร ี– คลองชองเกชอน - ชอ้ปป้ิงเมยีงดง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึง่ถอืวา่เป็นโสมที่มี
คณุภาพดทีี่สดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่ีคณุภาพดทีี่สดุและราคาถูกกวา่ไทยถงึ 2 

เท่ากลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ที่ท่านรักและนับถืออีกไม่ไกลจากกันมากนัก จากนัน้น าท่านสู ่
ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาที่
ประเทศเกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจิัยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดง

ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นตโ์ดยกว่าจะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 
แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกัดเอาน ้ามันมาผลติและวจิัยออกมาเป็นน ้ามันสนน้ี
สามารถชว่ยในการลดระดบัไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอย่างด ี จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานสาหรา่ย ของฝากที่

มชีือ่เสยีงของเกาหล ีผลติสาหร่ายใหม่ สด ทุกวนัมหีลายรสชาตใิหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของฝาก จากนัน้น า
ท่านเรยีนรูว้ธิกีารท า คมิบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คมิ แปลว่า 
สาหร่าย บับ แปลวา่ ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็นชิน้ๆพอดคี า จิม้กะโชยุญี่ปุ่ นหรอืวาซาบก็ิได ้ตาม

รา้นอาหารก็จะมที าเป็นพเิศษ คอืมผีัดซอสมาใหจ้ิม้ราดดว้ย พเิศษ!!! ฟรใีสชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี   ฮนับก มี
หลากหลายชดุใหท้่านไดเ้ลอืกใสพ่รอ้มเก็บภาพประทับใจ    
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู Samgyetang หรอืเมนูไกตุ่๋นโสมอาหาร

ในวังในสมัยกอ่น ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมืองหลวง เชือ่กนัวา่บ ารุงและเสรมิสุขภาพ ภายในตวัไก่จะมี

ขา้วเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีงทีเ่รยีกว่า กกัตกุ ีเสน้ขนมจนี เหลา้

โสม พรกิไทยด า และเกลอื) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัถอ๊กซูกงุ ป็นพระราชวงัเกา่มาเเตค่รัง้โบราณ ซึง่เเตเ่ดมินัน้พระราชวงัแห่ง

น้ีเป็นที่ประทับขององคช์ายวอลซาน ซึง่เป็นพระเชษฐาในพระเจา้ซองจง โดยในช่วงสงคราม 7 ปี กับญี่ปุ่ นนัน้
พระราชวังเเห่งน้ีถูกยกฐานะขึน้มาเป็นพระราชวังหลวงโดยพระเจา้ซอนโจ เสด็จมาประทับที่น่ี นอกจากนั้น
พระราชวังเเห่งน้ียังเป็นที่สวมมงกุฎขององคช์ายควางแฮกุน เมื่อปี ค.ศ.1608 อีกดว้ย พระราชวังเเห่งน้ีถูก

เปลีย่นมาหลายชือ่ทัง้ คย็อนกนุ, ซอกงุ เเละทีส่ าคญัที่สดุคอืพระราชวังเเห่งน้ีเป็นทีส่ ิน้พระชนมข์องพระเจา้โก
จงหลงัจากพระองคส์ละราชสมบัตเิเลว้ จงึนับไดว้า่เป็น 1 ใน 5 พระราชวงัที่มคีวามส าคญัอย่างมากส าหรับ กรุง
โซล โดยชือ่ ถ๊อกซกูงุ นัน้เเปลว่า อายุยนืยาวและความมั่นคง พระราชวงัถ๊อกซูกงุ มชีือ่เสยีงโด่งดงัจากการเป็น

ทีช่มใบไมเ้ปลีย่นส ีโดยบรเิวณของพระราชวงั  

    
 
  จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่ ดวิตีฟ้ร ีที่น่ีมีสนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด 

อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบั ฯลฯหากพอมเีวลาพาท่านเดนิชมคลองชองเก
ชอน ซึง่เดมิเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันไดม้ีการ
พัฒนา และบูรณะคลองแห่งน้ีขึน้มาใหม่ ท าใหก้รุงโซลมีคลองทีย่าวกว่า 6 กโิลเมตร ที่มีแต่น ้าใส จนสามารถ

มองเห็นตัวปลาหลากพันธท์ี่ก าลังแหวกวา่ยไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานที่จัดกจิกรรม
ต่างๆ อาทิ งานแสดงศลิปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทัง้สองฝ่ังคลอง 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน เมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการทราบวา่แฟชั่นของเกาหลเีป็น

อย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพยีงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งน้ี พบกบัสนิคา้วยัรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน 
เครือ่งส าอางดังๆ ของเกาหล ีพบกบัความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบหนึ่ง ซึง่เมยีงดงแห่งน้ีจะมีวยัรุ่น
หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่น่ีกว่าลา้นคนในแต่ละวัน อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้่านไดเ้ต็มอิม่ชอ้ปป้ิง

อยา่งจใุจ 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

    

ค า่  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั L’ART GIMPO HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วนักอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีห่า้         เทศกาลชมดอกซากุระ “เกาะยออโิด”  - ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู - ชอ้ปป้ิงย่านฮงแด –ถ่ายภาพ       
3 มติ ิ- พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง - รา้นละลายเงนิวอน - สนามบนิอนิชอน - กรงุเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนั้นน าท่านชมความงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่งที่ “เกาะยออโิด”เป็นแนวยาวเรียงรายริมถนนจน
กลายเป็นอุโมงคด์อกซากุระที่สวยงามมากๆ (หมายเหตุ : โปรแกรมชมซากุระจะเดนิทางไปชมเฉพาะช่วงเดือน
เมษายนซึง่เป็นชว่งการบานของซากุระเทา่นัน้ ทัง้นี้การบานของดอกซากรุะ ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศและองคป์ระกอบอืน่ๆ 
ทางบรษัิทไม่สามารถก าหนดการบานของดอกซากุระทีแ่น่นอนได ้ดังนั้นทางบรษัิทจงึขออภัย ถา้ในวันทีท่่านเดนิทาง 
อาจจะไมไ่ดพ้บการบานของดอกซากรุะ ทีส่วยงามเต็มทีไ่ด ้จงึเรยีนแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปดแูลสขุภาพกนัทีศู่นยส์มุนไพรฮอกเกนามู ซึง่เป็นสมุนไพรทีท่ั่วโลกยอมรับ รวมถงึ

สถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคณุภาพดทีี่สดุในการบ ารุงตบัและดูและตับของเรา ซึง่จะเป็นสมุนไพรที่หาได ้
ยากในปัจจุบัน ท่านจะไดช้มการสาธติ การทดลองว่าสมุนไพรชนดิน้ีมีคณุค่าเพียงใดตอ่โลกใบนี้  ตน้ไมช้นิดน้ี
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลรีุ่นใหม่

นยิมน ามารับประทานเพื่อชว่ยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์
กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา   จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านฮงแด  อยู่ใกลก้ับมหาวทิยาลยัศลิปะฮ
งอกิ ทีม่ีชือ่เสยีงมากของเกาหลบีรรยากาศจงึสดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนน
ทีส่ามารถเดนิชอ้ปป้ิงในรา้นเสือ้สวยสุดอารต์แบบราคานักศกึษา และอพัเดตสตรที สไตล ์จากแฟชั่นนิสตา้ตัว

จรงิส่วนกลางคนืเป็นแหล่งปารต์ีท้ี่ chic สุดในโซล จากนัน้น าท่าทัง้ชม ถา่ยภาพ 3 มติ ิ เคล็ดลับงานศลิปะ
แห่งภาพ” ทีท่ าใหท้่านไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัศลิปะแนวใหม่เป็นภาพวาดในลกัษณะ 3 มติเิหมือนภาพวาดมชีวีติและ
หลดุออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคดิรูปแบบใหม่เป็นความคดิสรา้งสนัและจนิตนาการของการสรา้งภาพโดยใช ้

เทคนิคพเิศษจากภาพสามมติทิี่รวมทฤษฎีทางวทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลือ่นไหวของ
ภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ ชม พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง  ปะตมิากรรมน ้าแข็งตัง้อยู่ในกรุงโซลเป็นสถานทีจ่ัดโชวน์ ้าแข็ง
แกะสลักนักท่องเที่ยวสามารถสมัผัสอากาศที่หนาวเย็นตดิลบกว่าสบิองศาและชมน ้าแข็งที่ถูกแกะสลักออกมา

เป็นรูปร่างตา่งๆ ไดอ้ย่างน่าอศัจรรย ์ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู จมิดกั เป็นไกพ่ะโลผั้ดกบัวุน้เสน้และผักอร่อย
มากมายเสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  จากนั้น แวะซื้อของ รา้นละลายเงนิวอน  อาทิเช่น สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหินซีเรียลช็อกโก  

ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม 

เครื่องส าอางโสม เป็นตน้  และยังมีหมอนสุขภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกี้เกาหล)ี ชนิราเมง( มาม่าเกาหลี) 
สมควรเวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

19.55 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯมหานคร   โดยเทีย่วบนิที ่LJ 001  

23.35 น.  ถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ…….. 
 

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

ขออนุญาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นทีส่นามบนิไทย  
กรณุาช าระคา่มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท (ชว่งเทศกาลวนัหยุดยาว 10,000 บาท) 

หลงัจากจองภายใน 3 วนั หากไมช่ าระภายในเวลาทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเง ือ่นไข 
 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลใีต ้อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการถกูปฎเิสธ
ในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆท ัง้ส ิน้  

เนือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัแลว้ 

การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีเ้นือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 
และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมูค่ณะ

เป็นส าคญั โดยไมท่ าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 

***ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่น ัน้  หากทา่นไมส่ามารถรว่มทวัร  ์  
ทกุวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ ัว๋เคร ือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่น
ไมร่ว่มทวัรใ์นบางวนั หรอื ลูกคา้ไมล่งรา้นทีร่ฐับาลเกาหลสีนบัสนุน ซึง่ไดแ้กร่า้นศูนยโ์สมรฐับาล, ศูนยส์มุนไพรบ ารงุ

ตบั, ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง, ศูนยเ์คร ือ่งส าอาง, Duty free ทางบรษิทัฯ จะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่ว
เอง 300 USD (กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) *** 

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ 
แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

** พาสปอรต์ควรมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 

ราคาทวัรน์ีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยัดไปกลบัพรอ้มกรุ๊ป 

น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 15 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ข ึน้เคร ือ่งได ้12 กโิลกรมั 
 คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่ง 

 โรงแรมระดบั 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จ านวน 3 คนื  
 บรกิารอาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตา่งๆตามรายการระบุ 
 คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่ว พรอ้มหัวหนา้ทัวรช์ านาญงานและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 



 
 
 

 

 
 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  45,000 วอนหรอื 1,500 บาท ต่อทา่นตลอดทรปิ สว่นหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่

ความพงึพอใจ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครือ่งดืม่นอกเหนือรายการ  

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่่าย 3 %    
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 15 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 20 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรบัขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็น

จรงิ 
 ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอื
เหตกุารณท์ีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทาง

เป็นหลกั 
 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณส์ดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 

การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหต ุ ภัยธรรมชาต ิ หรอืทรพัยส์นิสญูหายอนั

เน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุัตเิหตจุากความประมาทของตวัท่านเอง 
 กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณท์ีอ่ยู่เหนือการควบคมุ

ของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว หรอืไม่เดนิทาง

พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบไุว ้ 

เน่ืองจากการครองครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดก็ตาม  
 กรณีทีท่่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 



 
 
 

 

 
เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มัดจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั ***ชว่งเทศกาลวนัหยุดยาว 10,000 บาท*** 
 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกบั

ทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่
มัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็นนโยบาย
ของสายการบนิ 
 

 
ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้

1. ผูเ้ดนิทางทีย่ังคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรุณาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบันการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ
ตดิตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดนิทางที่เป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนตา่งๆ กรุณาเตรยีมบัตรประจ าตัวขา้ราชการ 
หรอืใบรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางที่ท าเลม่พาสปอรต์ใหม่เน่ืองจากเลม่เกา่หมดอายุใหพ้กหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น

บางกรณี 
4. กรุณาพกบัตรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตวั ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบางกรณี 

อา่นเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชัดเจน ทัง้สถานทีท่่องเที่ยว,เทีย่วบนิ,วนัเดนิทาง เพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่านเองใน

กรณีทีต่อ้งตอบค าถามทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง 
 


