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เชียงใหม่บนิตรง SEOUL COOL SNOW ICE FISHING 5 วัน 3 คืน 
เดินทาง 24 - 28 มกราคม 2563  

 

 

 

 
         ราคาแนะน าเพียง  21,900.- 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.   เชียงใหม ่(ท่าอากาศยานเชียงใหม)่  (KE0492 : 21.10 - 04.00+1) อินชอน 
วนัท่ี 2   อินชอน - เทศกาลตกปลาน า้แขง็ – เกาะนาม ิ – เลน่สกี 
วนัท่ี 3   ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ี – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– ถนนฮงอิก – 943 King’s Cross คาเฟ่ธีม แฮรร์ี่ พอตเตอร ์
วนัท่ี 4.   ศนูยโ์สม – COSMETIC SHOP –พระราขวงัชางดอ็กกงุ – Star Park – โซลทาวเวอร ์–  Duty Free+ ตลาดเมียงดง 
วนัท่ี 5.  ศนูยส์มนุไพรบ ารุงตบั - ศนูยน์ า้มนัสน –พิพิธภัณฑส์าหร่าย+ใส่ชุดฮันบก – ซุปเปอรม์าเก็ต - อินชอน – เชียงใหม่ (ท่าอากาศยาน

เชียงใหม)่ (KE0491 : 16.05-19.55) 
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วันที ่1 
เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานเชียงใหม่) (KE0492 : 21.10 - 04.00+1)        
อินชอน 

18.00 น. 
 

21.10 น. 
 
 
 

 

คณะมาพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานเชยีงใหม่  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทและหวัหนา้ทวัรพ์รอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็ค
สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุท่าน 
น าท่านเดนิทางสู ่สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยสายการบนิ โคเรียนแอร ์เท่ียวบนิท่ี KE0492 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6 
ชั่วโมง) **ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึ่งระบบการจองท่ีนั่งเป็นแบบ
สุม่ท่ีนั่งวา่ง หากท่านมีความประสงคท่ี์จะระบท่ีุนั่งบนเคร่ือง หรือเปล่ียนท่ีนั่ง จะมีคา่ใชจ้่ายเพิ่มเตมิ สามารถดอูัตราคา่บรกิาร
ไดจ้ากทา้ยรายการนี*้* 

วันที ่2 อินชอน - เทศกาลตกปลาน า้แข็ง – เกาะนามิ  – เล่นสกี 

04.00 น. 
เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน สาธารณรฐัเกาหลี เวลาทอ้งถิ่นเรว็กวา่ประเทศไทย 2  ชั่วโมง (เพ่ือความสะดวก
ในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “อูด้ง” 
 น าท่านสูง่าน เทศกาลตกปลาน ้าแขง็ ใหท้่านไดล้องสมัผสับรรยากาศการตกปลาเทราตภ์เูขาในแมน่ า้ ซึ่งจะเปล่ียนสภาพ

เป็นน า้แขง็ซึ่งมีความหนาประมาณ 30-40 เซนตเิมตร ปลาชนิดนีเ้ป็นปลาสายพนัธุเ์ดียวกนักบัปลาแซลมอน ซึ่งอาศยัอยู่ใน
น า้เย็น อณุหภมูติ  ่ากวา่ 20 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นปลาท่ีมีความสวยงามและมีรสชาตหิวานมนัอรอ่ย สามารถน ามาท าเป็นซูชิ
หรือซาซิมมิารบัประทานได ้ อิสระเพลิดเพลนิกบักิจกรรมตา่งๆ ในบรเิวณงานเทศกาล ซึ่งจะหลายกิจกรรมใหท้่านไดท้ดลอง
สมัผสัประสบการณใ์หม่ๆ อาทิเช่น สโนวส์เลด, สเก็ตน า้แขง็, รถไฟน า้แขง็, รถ ATV เป็นตน้ (ราคาทวัรร์วมคา่อปุกรณต์กปลา) 

 

 
 น าท่านเดนิทางสู ่เกาะนามิ ใหท้่านไดด้ื่มด  ่ากับธรรมชาต ิแมกไม ้ทิวสนบนเกาะนาม ิซึ่งถือเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสดุท่ามกลาง

บรรยากาศโรแมนตกิ ทิวสนท่ีเรียงตวัเป็นแนวยาวสง่างามสวยทกุฤดถืูอเป็นสญัลกัษณอ์ย่างหนึ่งของเกาะนามิ แนวสนแห่งนี ้
ใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตเ์กาหลีท่ีมีช่ือเสียงเรื่องเพลง รูปป้ันเท่าตวัจรงิของดารา เบยองจนุ (Bae Yong Joon) และ แชง
จีอ ู(Choi Ji Woo) เป็นเสมือนสญัลกัษณข์องภาพยนตเ์ร่ืองนี ้และเป็นจดุท่ีมีนกัท่องเท่ียวแฟนคลบัดาราเกาหลีมาถ่ายภาพ
มากท่ีสดุแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วงหนา้รอ้นหนุ่มสาวท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีจะแตง่ตวักนัมาอย่างสวยงามมีชีวติชีวาเพราะไม่ตอ้งห่อ
เสือ้กนัหนาวกนัมาหลายชัน้เหมือนช่วงหนา้หนาวรกัในสายลมหนาว เหมาะกบัการเดนิสดูบรรยากาศธรรมชาตหิรือเดนิจงูมือ
คนรูใ้จไปพรอ้มกับการถ่ายรูป 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “Takkalbi”  

 จากนัน้ สมัผสัประสบการณห์นาวสดุขั่วกบั ลานสกีขนาดใหญ่ อิสระใหท้่านเลน่สกี  ซึ่งปลอดภยัไมมี่อันตราย การเตรียมตวั
ก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกี ผา้พันคอ แว่นกันแดด เสือ้แจ๊คเก็ตกันน ้าหรือผา้ร่ม และกางเกงรัดรูปพรอ้มกับรับฟัง
ขอ้แนะน า และฝึกวิธีการเล่นจากไกดท์อ้งถิ่นก่อนลงสนามจริง ทั้งนีเ้พ่ือความปลอดภัยของท่านเอง เป็นส าคัญ และท่าน
สามารถเลน่และสมัผสักบัหิมะปยุขาวไดอ้ย่างสนกุสนาน   
หมายเหตุ : กิจกรรมภายในลานสกีขึน้อยู่กับความเอือ้อ  านวยของสภาพอากาศ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปล่ียน
โปรแกรมตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (*ราคาทัวรย์ังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี สกีลิฟท์ สโนว์
สเลด สกีคา่เลน่รวมชดุประมาณ 50,000 วอน*) 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “ชาบู ชาบู” 
ทีพั่ก พักที ่CENTRAL PLAZA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

  

วันที ่3 
ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ี – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ถนนฮงอิก – 943 King’s 
Cross คาเฟ่ธีม แฮรร์ี่ พอตเตอร ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมและเก็บสตรอวเ์บอรร์ี ท่ีฟารม์สตรอวเ์บอรร่ี์ ท่านสามารถเก็บและชิมได ้สตรอวเ์บอรร์ีเกาหลีจะมีลกูใหญ่และ

รสชาตหิวาน ท่านสามารถสั่งซือ้ฝากคนทางบา้นได ้
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 น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถกูขนานนามวา่ดสินียแ์ลนดเ์กาหลีเป็นสวนสนกุกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ 

โดยมีบรษัิทซมัซุงเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหบุเขา ใหท้่านไดอ้ิสระเท่ียวชมท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอรแ์ฝด
คูแ่รกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสือสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารกัของหมีท่ีสามารถส่ือสารกับ
คนขบัรถไดเ้ป็นอย่างดี หรือเขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤด ูซึ่งจะปลกูดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดกูาล อีกทัง้ยังสามารถ
สนกุกบัเครื่องเลน่นานาชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ึ่งก าลงับานสะพรั่งอวดสีสนัเต็ม
สวน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ท่ีจัดตามตารางประจ าวนัดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY 
TICKET เลน่ไดท้กุเครื่องเลน่ไมจ่  ากดัรอบ เลือกชมและเลือกซือ้ชอ้บปิง้ในรา้นคา้ของท่ีระลกึตา่งๆอย่างมากมาย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “คาลบี”้ 

 จากนัน้ใหท้่าน ช้อปป้ิงถนนฮงอิก แหล่งวยัรุ่นย่านฮงแด เป็นย่านชอ้ปปิ้งบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮงอิก  จึงเป็น
ศนูยร์วมเดก็วยัรุน่และเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอีกเสน้หนึ่งท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ยังมีรา้นกาแฟท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แกล
เลอรี่ รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และรา้นอาหารท่ีน่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ 20-30 ปีท่ีนิยมมาเดินเล่น 
ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆ ก็ยงัไมแ่พงอีกดว้ย ซึ่งจะคกึคกัเป็นพเิศษตัง้แตช่่วงบา่ยเป็นตน้ไป 

 

 
 น าท่านเดินทางสู่ 943 King’s Cross คาเฟ่ธีม แฮรร่ี์ พอตเตอร ์มีมมุถ่ายรูปมากมาย มีชุดคลมุกับผา้พนัคอทัง้ 4 บา้น

พรอ้มไมก้ายสทิธิใ์หใ้สถ่่ายรูป เคร่ืองด่ืมราคา 4,000 - 6,000 วอน ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศในโลกของแฮรร์ี่ไดแ้บบชิลๆ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “จมิตัก” 
ทีพั่ก พักที ่INTER CITY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

  

วันที ่4 
ศูนยโ์สม – COSMETIC SHOP –พระราชวังชางด็อกกุง – Star Park – 
โซลทาวเวอร ์–  Duty Free - ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านสู ่ศูนยโ์สม ซึ่งรฐับาลรบัรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปี ซึ่งถือวา่เป็นโสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุ ชมวงจรชีวิตของ

โสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลือกซือ้โสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีท่ีสดุและราคาถกูกวา่ไทยถึง 2 เท่า เพ่ือน าไปบ ารุงรา่งกาย หรือฝากญาติใหญ่
ท่ีท่านรกัและนบัถือ น าท่านชม COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครื่องส  าอางช่ือดงัของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha เป็นตน้   

 หลงัจากนัน้ น าท่านสู่  พระราชวังชางดอ็กคุง เป็นพระราชวงัหลวงวงัท่ีสองท่ีสรา้งต่อจากพระราชวงัคยองบกกุง ในปี ค.ศ.
1405 เป็นพระราชวงัท่ีมีความส าคญัอย่างมากตอ่กษัตรยิห์ลายๆ พระองคใ์นราชวงศโ์ชซอนท่ีมีสภาพดีและสมบูรณ์ท่ีสดุใน 5 
พระราชวงัหลวงทัง้หมดท่ียังคงเก็บรกัษาไวแ้ละท่ีน่ียังไดร้บัการขึน้ทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวฒันธรรม 
ในปี 1997   

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “ไก่ทอดเกาหลี” 

 จากนัน้น าท่านชม  STAR PARK ใหท้่านไดสมัผสับรรยายการโดยรอบ บนพืน้ทางเดนิของท่ีน่ีไดร้วมรอยประทับฝ่ามือ พรอ้ม
ลายเซ็น ดารา นักรอ้ง ไอดอล ดงัไวม้ากมาย เช่น ลีจุนกิ, ปารค์ ชินเฮ , ยุน อึนเฮ เป็นตน้ และยังสามารถถ่ายรูปคู่ดารา
นกัแสดงท่ีท่านช่ืนชอบขนาดเท่าตวัจรงิไดอี้กดว้ย 

 
 
 

น าท่านชม ชม  โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสงูท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน า้ทะเล ท่าน
สามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้ึงเขาพกูักซัน และถา้หันไป
ยงัทิศตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน่ า้ฮนักงั **ไมร่าคารวมคา่ขึน้ลฟิท ์** 
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น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free จากนัน้อิสระ ชอ้ปปิ้งตามอัธยาศยั ณ ตลาดเมียงดง หรือ สยาม  
สแควรเ์กาหลี ท่านสามารถเลือกสนิคา้เทรนดแ์ฟชั่นลา่สดุของเกาหลีไดท่ี้น่ีโดยเฉพาะสนิคา้วยัรุ่นเช่น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
เครื่องประดบั ทัง้แบรนด ์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนดเ์กาหลีโดยเฉพาะ เครื่องส  าอาง
เช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทัง้ยังมีรา้นกาแฟ รา้นอาหาร
ตา่งๆ 

 

 
ค ่า ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 
ทีพั่ก พักที ่INCHEON CHARIS HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

  

วันที ่5 
ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตับ - ศูนย์น ้ามันสน –พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุด    
ฮันบก – ซุปเปอรม์าเก็ต - อินชอน – เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานเชียงใหม่) 
(KE0491 : 16.05-19.55) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตับ ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เลือกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหลี ท่ีน ามาแปรรูปเป็นรูปแบบ
ตา่งๆ ท่ีมีสรรพคณุรกัษาโรค และบ ารุงรา่งกาย 

 

จากนัน้น าท่านชม ศูนยน์ ้ามันสนเขม็แดง ซึ่งผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาท่ี
ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกบัการวิจัยท่ีประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็นน า้มนัสนเข็มแดง ภูมิประเทศ
ของประเทศเกาหลีเป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกว่าจะมาเป็นน า้มนัสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลตอ้งใชใ้บสนเข็มแดง
ประมาณ 2.7 กิโลกรมั มาสกดัเอาน า้มนัมาผลติและวจิยัออกมาเป็นน า้มนัสน 

 น าท่านสู ่พพิธิภัณฑส์าหร่าย ซึ่งท่านจะไดเ้รียนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหลีประวตัิความเป็นมาและความผกูผนัท่ีชาว
เกาหลีท่ีมีต่อสาหร่าย พิเศษ....ใหท้่านไดถ้่ายรูปเป็นท่ีระลึกในชุดฮันบก พรอ้มใหท้่านท าคิมบบัหรือขา้วห่อสาหร่ายเกาหลี
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อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิตรง SEOUL COOL SNOW ICE FISHING 5 วัน 3 คืน (KE)                                

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 
12 ปี 

 (เสริมเตยีง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 1 ทา่น ทา่นละ 

เดก็อายุไม่เกิน 
12 ปี 

 (เสริมเตยีง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ทา่น ทา่นละ 

เดก็อายุไม่เกิน 
12 ปี 

 (ไม่เสริมเตยีง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ทา่น ทา่นละ 

 
ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

 
พักเดีย่ว 

ท่านละ 

วนัท่ี 24 - 28 มกราคม 2563 21,900 21,900 21,900 21,900 ติดต่อสอบถาม 6,900 

ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 10,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ  
 

ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ (รวมทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทริป) 
หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 (เก็บทิปก่อนการเดินทางท่ีสนามบินเชียงใหม่)**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเท่าน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเชค็ราคาอีกครัง้ 

พาสปอรต์จะต้องมีอายุก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  

ปฏเิสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ 
 ขอสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้ 

 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ

สดุวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรือ
ยกเลกิของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกอง
ตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นงัสือ

ดว้ยตนเองอีกดว้ย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “บูโกกิ” 

 น าท่านช้อปปิ้งท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ซึ่งมีสินคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลือกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหม่ีกึ่งส  าเร็จรูป 
สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของท่ีระลกึตา่งๆ 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิอินชอน 
16.05 น. 
19.55 น. 

น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน (Asiana Airline) เที่ยวบินที่ OZ743 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 
ชั่วโมง) 

 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิอินชอน 
น าท่านเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบนิ โคเรียนแอร ์เทีย่วบนิที ่KE0491 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง) 
เดนิทางถึง ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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เดินทางราชการ (เลม่สีน  า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอก 
ประเทศ 

         ใดประเทศหนึ่ง                 
2.  บรษิัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 
3.  บรษิัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4.  กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง

บรษิัทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 5-7วนัก่อนการเดินทาง 
5. เม่ือทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
**ส ำคญั!! บรษิัท ท ำธุรกิจเพือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคำ้เดนิทำงเขำ้ประเทศเกำหลี
โดยผิดกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมือง ทัง้ไทยและเกำหลี ขึน้อยู่กับกำร
พจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ท่ำนัน้ลูกคำ้ทกุท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมืองดว้ยตวัของท่ำนเอง ทำง
มคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 
 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน า้มันไว้

เรยีบรอ้ยแลว้ 
2.  คา่ท่ีพกั 3 คืน หอ้งละ 2-3 ทา่น 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  หวัหนา้ทวัรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินผูช้  านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  สมัภาระน า้หนกัไม่เกินทา่นละ 20 กก. 
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์

เป็นตน้ 
3. คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั 
4. วีซา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีท่ีผูเ้ดินทางถือหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศท่ีท่ีตอ้งท า

วีซา่เขา้ประเสาธารณรฐัเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนียมการยื่นวีซา่ทา่นละ 1,750 บาท ส  าหรบัผูท่ี้ถือ
หนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน
การสง่เอกสารยื่นวีซา่ 

5. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ) 
 

เงือ่นไขการจอง 
1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชีและสง่

หลกัฐานการ โอนเงินใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีดแูลเสน้ทาง ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บั เงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2.       สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน  
3.       หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อ  

                    เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัท 
                   ขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

4.      หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรค 
         ประจ าตวัหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน  
         ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทาง 
         เป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  
 

กำรช ำระค่ำทวัรส์ว่นทีเ่หลือทำงบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนัท่ำนควรจัดเตรียมค่ำ
ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนก ำหนดเนือ่งจำกทำงบรษิัทตอ้งส ำรองค่ำใชจ่้ำยในสว่นของค่ำทีพ่กัและตัว๋เครือ่งบิน 
มิฉะนัน้จะถอืว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมตั ิ
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เงือ่นไขการยกเลิก 
1. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่า

ผา่นแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
2.      ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-45 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 
3.      ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14วนัเก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์ตอ่ทา่น 
4.      ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
5.      ยกเลกิการเดินทางในวนัเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและประเทศ 
         สาธารณรฐัเกาหลีใต ้ไม่มีการคืนเงินทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่    
         สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ  
         เลื่อนการเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรยีก 
         คืนไดคื้อคา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ 
6.      ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาล ท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ า 

                  ท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้  
                  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่า 
                  ทวัรท์ัง้หมดไม่วา่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7.      กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ   
         เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ  
         ทัง้สิน้ 

**ส ำคัญ!! บริษัทท ำธุรกิจเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำ
ประเทศเกำหลใีตโ้ดยผดิกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมือง ทัง้ไทยและ
เกำหลใีต ้ขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำของเจ้ำหนำ้ทีเ่ท่ำนัน้ ลูกคำ้ทุกท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคน
เขำ้เมืองดว้ยตวัของท่ำนเอง ทำงมคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

8.       เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือ
เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  

9.        ส  าหรบัผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกับบิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอม 
                   ใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศจากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
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2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ร ับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นน้ันทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน้  

11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้สิน้บริษัทฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์
การเดินทางเพื่อทอ่งเท่ียวเกาหลเีทา่นัน้ 

12. เท่ียวบิน และรายการทอ่งเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินคา่บรกิารไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือ
วา่ทา่นไดย้อมรบัในเงื่อนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกต่างกับ
ประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งอิงตาม
การจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลตีามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียวเท่านัน้ โรงแรมท่ีประเทศ
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เกาหลโีดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์
จะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละ
โรงแรม ซึ่งมีความแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียง
ไดต้ามท่ีตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยู่ใน
แถบท่ีมีอุณหภมิูต ่าเครื่องปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรพัยส์ินสว่นตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อความ
เสยีหายสญูหายลา่ชา้ หรอือุบติัเหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวรเ์พื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่
ลงร้านศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ร้านน ้ามันสน, ศูนยเ์คร่ืองส าอาง และร้านพลอย 
อะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 USD 
ต่อท่าน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ 
Join Tour เท่านัน้ กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้ หากเป็น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเท่ียวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง และในวนัสดุทา้ยของการเดินทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใด
สนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
ทางบรษิัททวัรไ์ม่มีการบงัคบัใหซ้ือ้แตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพื่อใหผุ้เ้ดินทาง
ไดร้บัทราบ 

19. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯก่อนทุก
ครัง้มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯจะ ไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 

 

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง 
เอกสารท่ีควรเตรยีมก่อนการเดินทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเ้ฉพาะ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาทอ่งเท่ียวโดยสจุรติเทา่นัน้ท่ีผา่นเขา้เมืองได ้และพิจารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักท่องเท่ียว ซึ่งสมควรท่ีน าติดตัวไปแสดงดว้ย เช่น บัตร
พนกังาน นามบตัร จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรบัรอง
ออกโดยบรษิัทผูจ้ดัคณะ 

2.    หลกัฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน าเงินสดติดตวัไปดว้ย  
                   ประมาณ  300 เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 300,000 วอน ส  าหรบัการเดินทาง 2  วนั (หากไม่ 
                   มีบตัรเครดิตคารด์) หากมีบตัรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express,  
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                   Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าติดตวัไปดว้ยหรือหลกัฐานการเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดง 
                   ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบวา่ทา่นคือนกัทอ่งเท่ียว 

3.    ใบรบัรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบตัรนกัศึกษาและควรเดินทาง 
                   กบัผูป้กครอง เช่น บิดา มารดา ปา้ นา้ อา ท่ีมีนามสกลุเดียวกนั 

4.    หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เก่าเย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหม่หรอืน าติดตวัไปดว้ย  
5.    การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนกัทอ่งเท่ียว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 


