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เกาะนามิ | TRICK EYE MUSEUM | ICE MUSEUM | หอคอย N โซล  
สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ | สวมชดุฮนับก | ช้อปปิง้ ตลาดเมียงดง ถนนฮงแด 

พกัโซล 3 คืน !!!! 
   

 

 

 

 

  

 

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  เชียงใหม ่– สนามบนินานาชาตอิินชอน KE668 (23.15-06.45+1) 
วนัท่ี 2   เกาะนาม-ิTRICK EYE MUSEUM WITH ICE MUSEUM-กรุงโซล-หอคอย โซลทาวเวอร์ 
วนัท่ี 3   ศนูย์น า้มนัสนเขม็แดง- COSMETIC SHOP-เมืองยงอิน-สวนสนกุเอเวอร์แลนด์-กรุงโซล 
วนัท่ี 4.  ศนูย์โสม-ฮ็อกเก็ตนาม-ูพระราชวงัเคียงบอกคงุ-ดวิตีฟ้รี-ช้อปปิง้เมียงดง 
วนัท่ี 5.  ท าคมิบบั+สวมชดุฮนับก-ช้อปปิง้ย่านถนนฮงแด-ซุปเปอร์มาร์เก็ต-สนามบนิอินชอน-เชียงใหม ่KE667 (18.20-22.05) 

เชียงใหม่บนิตรง เกาหลีใต้ 
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน 

เดินทาง ตุลาคม 2562  

 

 

 

 
ราคาเพียง  26,888.- 
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วันที่ 1 เชียงใหม่ – สนามบินนานาชาตอิินชอน KE668 (23.15-06.45+1) 

20.30 น. 
 

คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน KOREAN AIR 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัท และหวัหน้าทวัร์ พร้อมอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางให้กบัทกุท่าน 
*ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองเน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบนิ* 

23.15 น. น าท่านเหิรฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน KOREAN AIR เท่ียวบินท่ี KE668 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง 

วันที่ 2 
เกาะนามิ-TRICK EYE MUSEUM WITH ICE MUSEUM-กรุงโซล-หอคอย 
โซลทาวเวอร์ 

    06.45 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพ่ือความ
สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าละครทีวี“WINTER 
LOVE SONG” อนัโดง่ดงัไปทัว่ทัง้เกาหลีและเอเชีย เกาะนามินีมี้รูปร่างคล้ายใบไม้ ท่ีลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น า้ฮัน ให้
ท่านชมบรรยากาศรอบเกาะ เดนิผา่นดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลดั แวะคาราวะสสุานนายพลนาม ิจากนัน้อิสระเวลาให้ท่านได้
บนัทึกภาพโลเคชัน่ประทบัใจ เหมือนฉากในละครตามอธัยาศยั จนได้เวลาสมควรอ าลาเกาะนาม ิ
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย “ทัลคาลบี”้ ไก่บาบีควิผดัซอสเกาหลี เป็น อาหารเล่ืองช่ือของ
เมืองชนุชอน โดยน าไก่บาบีควิ ต้อก (ข้าวเหนียวปัน้เกาหลี) มนัหวาน ผกัตา่งๆ ลงผดักบัซอสพริกเกาหลีในกระทะแบน วิธีการ
ทานแบบเม่ียงค าไทย โดยห่อกบัผกักาดแก้วเม่ือทานไประยะหนึ่งจะน าข้าวสวย และสาหร่ายแห้งมาผดัรวมกบัทกัคาลบี 

 น าท่านเข้าชม TRICK EYE MUSEUM พพิธิภณัฑ์แกลเลอร่ีศลิปะและภาพวาดท่ีสร้างขึน้โดย“ตร็องป์ L’Oeil” คือเทคนิคงาน
ศลิปะแบบ 2D และลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนท่ีจะเป็นการดภูาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศลิป์ทัว่ไป ท่านจะต่ืน
ตาตื่นใจกบัภาพวาดแนว 3D ท่ีเสมือนวา่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในรูปภาพนัน้  และเข้าชม ICE MUSEUM เมืองน า้แขง็
แกะสลกัจากน า้แขง็แบบจ าลองมีกิจกรรมและโซนตา่งๆให้ท่านได้เข้าชมและถ่ายภาพความประทบัใจ สมัผสักับความหนาว
อณุหภมูติดิลบมากกว่า 5 องศา จากนัน้น าท่านชม โซลทาวเวอร์ หรือ นมัซาน ทาวเวอร์ (N Seoul Tower) ตัง้อยู่บนยอด
เขานมัซงั สงู 236 เมตร ให้ววิเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ พาโนราม่า นบัวา่เป็นหนึ่งในทาวเวอร์ท่ีให้วิวสวยท่ีสดุในเอเชีย 
โซลทาวเวอร์ ได้รับการ renovate ใหมปี่ 2005 จึงได้ช่ือใหมเ่ป็น N Seoul Tower โดย N ท่ีเพิม่ขึน้มานัน้ย่อมาจาก new look 
หรือ รูปแบบใหม ่จดุไฮไลท์ท่ีพลาดไม่ได้คือ สถานท่ีคล้องกญุแจช่ือดงั  Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือวา่คูรั่กท่ีมาคล้อง
กญุแจท่ีจะมีความรักท่ียืนยาว (ไมร่าคารวมคา่ขึน้ลฟิท์ชมด้านบนหอคอย)  
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพุลโกกิ (BULGOGI) เมนท่ีูมีส่วนผสม หมหูมกัชิน้บาง ๆ 
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ปลาหมกึสด ผกัตา่ง ๆ เช่น กะหล ่าปลี ฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้น น ามาต้มรวมกนั โดยสามารถทานได้ทัง้
แบบแห้งและน า้ เคร่ืองเคียงตา่ง ๆ คือ ถัว่งอกดอง วุ้นเส้นปรุงรส สาหร่าย กิมจิ 

ที่พัก พกัท่ี INTER CITY HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง- COSMETIC SHOP-เมืองยงอิน-สวนสนุกเอเวอร์
แลนด์-กรุงโซล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 
 
 

กลางวัน 

น าท่านชม ศูนย์น า้มันสนเขม็แดง ผลติจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี โดยต้น สนเข็มแดง จะมีลกัษณะคล้ายกับ “ต้น
บนัโพจิ” เป็นพืชท่ีพบบริเวณชายทะเล การเจริญเตบิโตของต้นสนเข็มแดงจะเติบโตในพืน้ท่ีสงูบนภูเขา พบได้มากในประเทศ 
เกาหลี ญ่ีปุ่ น ฯลฯ เวลาท่ีสกดั น า้มนัสนเขม็แดง ออกมาจะได้สว่นประกอบหลกัอัน ได้แก่ สาร โพลิฟีนอล และสารเทอร์พีนส์ 
ซึ่งเป็นสารอาหารท่ีมีประโยชน์ตอ่ร่างกายขบัสารพิษออกจากร่างกายโดยขบัทางผิวหนังเช่น  เหง่ือ หรือปัสสาวะ, ปรับระดบั
น า้ตาลในเลือดให้สมดลุ,เพิ่มไขมนัดีท่ีไปดึงไขมนัเสียออกมาจากเส้นเลือด,ล้างสารพิษหรือดีท็อกเลือดให้สะอาด และการ
ไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึน้,ตอ่ต้านอนมุลูอสริะท าให้ผิวพรรณสดใสมากยิ่งขึน้  จากนัน้น าท่านชม COSMETIC SHOP 
ศนูย์รวมเคร่ืองส าอางช่ือดงัของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha ฯลฯ  
จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่ไปยงัเมืองยงอิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็นเมืองในจังหวดัคย็องกี เป็นท่ีตัง้ของเอ
เวอร์แลนด์สวนสนกุท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุในเกาหลีใต้ 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เป็นสวนสนุกกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศโดยมีบริษัทซัมซุงเป็น
เจ้าของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระเท่ียวชมท่องไปกับโลกของสตัว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ชม
ความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกับคนได้เป็นอย่างดี  หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้
เปล่ียนไปตามฤดกูาล อีกทัง้ยงัสามารถสนกุกบัเคร่ืองเลน่นานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวน
ดอกไม้ซึ่งก าลงับานสะพร่ังอวดสีสนัเต็มสวน ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ท่ีจัดตามตารางประจ าวนัด้วยบัตรเข้าชมแบบ 
ONE DAY TICKET เลน่ได้ทกุเคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดัรอบ เลือกชมและเลือกซือ้ช้อบปิง้ในร้านค้าของท่ีระลกึตา่งๆอย่างมากมาย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ได้เวลาอนัสมควร พร้อมกนัท่ีจดุนดัพบ เดนิทางกลบัเข้ากรุงโซล (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Shabu Shabu 
ที่พัก พกัท่ี INTER CITY HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 4 ศูนย์โสม-ฮ็อกเก็ตนามู-พระราชวังเคียงบอกคุง-ดวิตีฟ้รี-ช้อปป้ิงเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 จากนัน้น าท่านสู ่ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซึ่งถือวา่เป็นโสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุ ชมวงจร

ชีวติของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุและราคาถกูกว่าไทยถึง 2 เท่า เพ่ือน าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝาก
ญาตผิู้ใหญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ น าท่านเดนิทางเข้าชมศนูย์ ฮอกเก็ตนามู เป็นสมนุไพรท่ีขึน้เฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปีจะ
ออกดอกหนึ่งครัง้ปลกูบนยอดเขาสงู เม่ือน าดอกมาสกัด มีสรรพคณุ ช่วยขบัสารพิษตกค้างต่างๆออกจากตบัอย่างปลอดภยั 
น าท่านผา่นชมด้านหน้าท าเนียบประธานาธิบดี (บลเูฮ้าส์ ) ซึ่งอยู่ในท าเลท่ีดีท่ีสดุตามหลกัโหราศาสตร์ มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียง
รายซ้อนตวัอยู่ด้านหลงั  ด้านหน้าเป็นอนสุรณ์สถานนกฟีนิกซ์สญัลกัษณ์แห่งสนัตภิาพอนังดงาม  ชมทศันียภาพอนัสวยงาม
ของภเูขารูปหวัมงักร และวงเวียนน า้พ ุนบัเป็นจดุท่ีมีฮวงจุ้ยท่ีดีท่ีสดุของกรุงโซล น าท่านสู ่พระราชวังเคียงบ๊อคคุง 
พระราชวงัเก่าแก่ท่ีสดุของราชวงศ์โชซอน สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศนูย์กลางการปกครองในสมยัโบราณ โดยเป็นทัง้
ท่ีประทบัและฐานอ านาจของพระเจ้าแทโจและตอ่เน่ืองมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอล  พระท่ีนัง่คนึชองจอนถกูสร้างขึน้มา
เพ่ือเป็นท่ีวา่ราชการตอ่มาคณะปกครองเกาหลีของญ่ีปุ่ นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยกัษ์ขึน้คัน่ แสดงถึงความต้องการตดั
ความผกูพนัระหว่างพระราชวงศ์กบัราษฎร อาคารหลงันีไ้ด้ถกูรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการปลดแอกจากญ่ีปุ่ น 
ภายในเขตพระราชวงัยงัมีพระต าหนกัเคียวฮเวรูลกัษณะเป็นอาคารสองชัน้ โดยตวัพระต าหนกัถกูสร้างให้ย่ืนออกไปกลางสระ
น า้ ท่ีเตม็ไปด้วยฝงูหงส์ สร้างขึน้เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีส าหรับจดังานเลีย้งพระราชทาน พระราชวงันีถื้อเป็นพระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ของเกาหลีประกอบด้วยหมูอ่าคารต่างๆ มากมายอาทิ พลบัพลากลางน า้, ท้องพระโรงท่ีใช้ออกวา่ราชการ ฯลฯ 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “ซัมเทกัง” ไก่ตุ๋นโสม อาหารชาววงัในสมยัก่อนปัจจุบนั เป็นอาหาร
เล่ืองช่ือของเมืองหลวง เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสขุภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวัในหม้อดินร้อน ภายในตวัไก่จะมีข้าวเหนียว ราก
โสม พทุราแดง เกาลดั เสร์ิฟพร้อมเคร่ืองเคียง เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด าและเกลือ 

 จากนัน้ให้ท่านช้อปปิง้ท่ี Duty Free รวมสินค้าแบรนด์เนมต่างประเทศและแบรนด์เกาหลีมีให้เลือกช้อปมากมายในราคา
สนิค้าปลอดภาษี จากนัน้ช้อปปิง้ตอ่ท่ี ศนูย์รวมของวยัรุ่นเกาหลี เมียงดง ได้ช่ือวา่เป็นแหลง่รวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลีชัน้น า ซึ่ง
ในแตล่ะวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลีมาเดนิช็อปปิง้กนัอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซือ้สนิค้าได้อย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผ้า, รองเท้า, 
กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซึ่งเป็นท่ีรู้จกัอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, LOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE 
FACE SHOP เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของท่ีระลึกท่ีมีรูปดาราคนโปรดของ
ท่านอยู่ในสนิค้า... 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย BBQ Buffet 
ที่พัก พกัท่ี INTER CITY HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
ท าคิมบับ+สวมชุดฮันบก-ช้อปป้ิงย่านถนนฮงแด-ซุปเปอร์มาร์เก็ต -
สนามบินอินชอน-เชียงใหม่ KE667 (18.20-22.05) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ให้ท่านสมัผสัการท าอาหารเกาหลีเมนู คิมบับ หรือ ข้าวห่อสาหร่ายเกาหลีด้วยตนเอง พิเศษ...ให้ท่านได้สวมชุดฮันบก 

ชุดประจ าชาตเิกาหลี เพ่ือถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึ 
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จากนัน้อิสระช้อปปิง้ย่านวัยรุ่นช่ือดัง ย่านถนนฮงแด เป็นย่านช้อปปิง้บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik 
University) จึงเป็นศนูย์รวมเด็กวยัรุ่นและเด็กมหาวิทยาลยั เป็นอีกเส้นหนึ่งท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ยังมีร้านกาแฟท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอร่ี ร้านค้าจ าหน่ายสนิค้าแฟชัน่ คลบั ตลาดศลิปะ และร้านอาหารท่ีน่าสนใจในหมูว่ยัรุ่นอายุ 20-30 ปีท่ี
นิยมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิค้าและร้านอาหารตา่งๆก็ยงัไมแ่พงอีกด้วย ของท่ีขายกนัเยอะสว่นใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น 
เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เคร่ืองเขียน และท่ีเยอะไมแ่พ้กนัก็คือขนมตา่งๆ 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “จิมดัก” ไก่อบซีอิ๋วด าวุ้นเส้นเมนูพืน้เมืองดัง้เดิมของเมืองอันดง
ปัจจบุนัได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและรสชาตขิองจิมดกัก็เป็นท่ีถกูปากถกูลิน้คนไทยเป็นอย่างยิ่ง 

 น าท่านช้อปปิง้ละลายเงินวอนท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหม่ีกึ่ง
ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไม้ตามฤดกูาลและของท่ีระลกึตา่งๆ ก่อนเดนิทางสูส่นามบนิอินชอน 

18.20 น. น าท่านเหิรฟา้กลบัสู ่เชียงใหม่ โดย สายการบนิ KOREAN AIR เท่ียวบนิที KE667 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
22.05 น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่  โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิตรง เกาหลีใต้ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  
5 วัน 3 คืน โดยสายการบนิ KOREAN AIR (KE)                                  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
 (เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 1 ท่าน ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
 (เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
 (ไม่เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

 
พักเด่ียว 
ท่านละ 

วนัท่ี 09-13 ต.ค.62 26,888. - 26,888. - 26,888. - 26,888. - 9,688. - 4,900. - 

ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 10,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ  
 

ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป) 
หวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ) 

 (เก็บทิปก่อนการเดินทางท่ีสนามบินเชียงใหม่)**เด็กเก็บเทา่ผู้ ใหญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอีกคร้ัง 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่ไทย และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  

ปฏเิสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ 
 ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้ 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั

ท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุได้ เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ช้าหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้า
เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เลม่สนี า้เงิน) เดินทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหนึง่                 
2.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ลว่งหน้า 
3.  บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
      
4.  กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง

บริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า 5-7 วนัก่อนการเดินทาง 
5. เม่ือท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตทุกุข้อแล้ว 
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**ส ำคญั!! บริษัท ท ำธุรกิจเพือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคำ้เดินทำงเข้ำประเทศเกำหลี
โดยผิดกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ทัง้ไทยและเกำหลี ข้ึนอยู่กับกำร
พิจำรณำของเจ้ำหนำ้ทีเ่ท่ำนัน้ลูกคำ้ทกุท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองด้วยตวัของท่ำนเอง ทำง
มคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้ส้ิน** 
 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

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

เรียบร้อยแล้ว, สมัภาระน า้หนกัไม่เกินทา่นละ 23 กก. 
2.  คา่ท่ีพกั 3 คืน ห้องละ 2-3 ทา่น 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  หวัหน้าทวัร์หรือมคัคเุทศก์ท้องถ่ินผู้ช านาญเส้นทางดแูลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม์) 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ 

เป็นต้น 
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3. คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 23 กิโลกรัม 
4. วีซา่เข้าประเทศเกาหล ีในกรณีท่ีผู้ เดินทางถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว หรือ ประเทศท่ีท่ีต้องท า

วีซา่เข้าประเสาธารณรัฐเกาหลใีต้ คา่ธรรมเนียมการยื่นวีซา่ทา่นละ 1,750 บาท ส าหรับผู้ ท่ีถือ
หนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อน
การสง่เอกสารยื่นวีซา่ 

5. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทริป) 

เงื่อนไขการจอง 
1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลงัการจอง โดยโอนเข้าบญัชีและสง่

หลกัฐานการ โอนเงินให้เจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลเส้นทาง ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับ เงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2.       สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน  
3.       หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อ 

                    เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัท 
                   ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

4.      หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรค 
         ประจ าตวัหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน  
         ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทาง 
         เป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด  
 

กำรช ำระค่ำทวัร์สว่นที่เหลือทำงบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนัท่ำนควรจัดเตรียมค่ำ
ทวัร์ใหเ้รียบร้อยก่อนก ำหนดเนือ่งจำกทำงบริษัทตอ้งส ำรองค่ำใช้จ่ำยในสว่นของค่ำทีพ่กัและตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนัน้จะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1. ส าหรับผู้ โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่า

ผา่นแล้วมีการยกเลกิการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
2.      ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-45 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 
3.      ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใช้จ่าย 80% ของราคาทวัร์ ตอ่ทา่น 
4.      ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร์ 
5.      ยกเลกิการเดินทางในวนัเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและประเทศ 
         สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย  จนไม่    
         สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ 
         เลือ่นการเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียก 
         คืนได้คือคา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 
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6.      ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล ท่ีต้องการันตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ า 
                  ท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  
                  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่า 
                  ทวัร์ทัง้หมดไม่วา่ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 

7.      กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ   
         เข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
         ทัง้สิน้ 

**ส ำคัญ!! บริษัทท ำธุรกิจเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำ
ประเทศเกำหลีใตโ้ดยผิดกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเข้ำเมือง ทัง้ไทยและ
เกำหลีใต ้ข้ึนอยู่กบักำรพิจำรณำของเจ้ำหนำ้ที่เท่ำนัน้ ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคน
เขำ้เมืองดว้ยตวัของท่ำนเอง ทำงมคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้ส้ิน** 

8.       เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือ
เดินทางพร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  

9.        ส าหรับผู้ เดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอม 
                   ให้บุตรเดินทางไปตา่งประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
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7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้สิน้บริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์
การเดินทางเพื่อทอ่งเท่ียวเกาหลเีทา่นัน้ 

12. เท่ียวบิน และรายการทอ่งเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบลว่งหน้า 

13. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินคา่บริการไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือ
วา่ทา่นได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้ระบุไว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกต่างกับ
ประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตาม
การจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลตีามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียวเท่านัน้ โรงแรมท่ีประเทศ
เกาหลโีดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์
จะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับข้อจ ากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละ
โรงแรม ซึง่มีความแตกตา่งกนัอาจจะท าให้ทา่นไม่ได้ห้องพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียง
ได้ตามท่ีต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยู่ใน
แถบท่ีมีอุณหภมิูต ่าเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินสว่นตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสยีหายสญูหายลา่ช้า หรืออุบติัเหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว หากทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่
ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน า้มันสน, ศูนย์เคร่ืองส าอาง และร้านพลอย 
อะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 USD 
ต่อท่าน 
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17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ 
Join Tour เท่านัน้ กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้  หากเป็น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเท่ียวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง และในวนัสดุท้ายของการเดินทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใด
สนใจสามารถซือ้ได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซือ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
ทางบริษัททวัร์ไม่มีการบงัคบัให้ซือ้แตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้าเพื่อให้ผุ้ เดินทาง
ได้รับทราบ 

19. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนทุก
ครัง้มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ 

 

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง 
เอกสารท่ีควรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาทอ่งเท่ียวโดยสจุริตเทา่นัน้ท่ีผา่นเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักท่องเท่ียว ซึ่งสมควรท่ีน าติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตร
พนกังาน นามบตัร จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรอง
ออกโดยบริษัทผู้จดัคณะ 

2.    หลกัฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน าเงินสดติดตวัไปด้วย 
                   ประมาณ  300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดินทาง 2   วนั (หากไม่ 
                   มีบตัรเครดิตคาร์ด) หากมีบตัรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express,  
                   Dinners Club หรือ Master Card ต้องน าติดตวัไปด้วยหรือหลกัฐานการเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดง 
                   ให้เจ้าหน้าท่ีทราบวา่ทา่นคือนกัทอ่งเท่ียว 

3.    ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบตัรนกัศึกษาและควรเดินทาง 
                   กบัผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ปา้ น้า อา ท่ีมีนามสกลุเดียวกนั 

4.    หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรน าพาสปอร์ตเก่าเย็บเลม่คูก่บัพาสปอร์ตใหม่หรือน าติดตวัไปด้วย  
5.    การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนกัทอ่งเท่ียว ไม่ควรสวมใสร่องเท้าแตะ 

 


