เกาหลี RAIL BIKE SPRING ROMANTIC 5 วัน 3 คืน
เดินทาง มีนาคม 2563
หมูบ่ ้ านโบราณเกาหลีอนึ พยอง | เกาะนามิ | ปั่ นจักรยาน RAIL BIKE
ฟาร์ มสตรอว์เบอร์ รี | สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ | พระราชวังถ็อกซูกงุ | โซลทาวเวอร์
TRICK EYES MUSEUM+ICE MUSEUM | ช้ อปปิ ง้ ถนนฮงอิก | ช้ อปปิ ง้ ย่านเมียงดง
ราคาแนะนําเริ่มต้ นเพียง

16,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1.
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4.

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (OZ744 : 01.50-09.20)
อินชอน – เกาะนามิ – หมูบ่ ้ านโบราณเกาหลีอนึ พยอง - ปั่ นจักรยาน RAIL BIKE
ฟาร์ มสตรอว์เบอร์ รี – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – โซลทาวเวอร์ – ช้ อปปิ ง้ ถนนฮงอิก
พระราชวังถ็อกซูกุง – ศูนย์โสม – ศูนย์นํ ้ามันสนเข็มแดง – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์สาหร่ าย+ทําคิมบับ+ใส่ชดุ ฮันบก – Duty
Free – ตลาดเมียงดง
วันที่ 5. พิพิธภัณ ฑ์ รูป 3 มิติ TRICK EYES MUSEUM+ICE MUSEUM – ฮุนไดเอาท์เลท – ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต – อินชอน – กรุ งเทพ (ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ) (OZ743 : 20.20-00.20)

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (OZ744 : 01.50-09.20)

23.00 น.

คณะมาพร้ อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชัน้ 3 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K10-K19 (เช็คอิน
ของสายการบินเอเชียน่า แอร์ ไลน์ ) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษั ทและหัวหน้ าทัวร์ พ ร้ อมอํานวยความสะดวก
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่าน
อินชอน – เกาะนามิ – หมู่บ้านโบราณเกาหลีอนึ พยอง - ปั่ นจักรยาน RAIL BIKE
นําท่านเดินทางสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน (Asiana Airline) เที่ยวบินที่ OZ744 (ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 5-6 ชัง่ โมง) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) **ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นงั่ บน
เครื่ องเนื่องจากต้ องเป็ นไปตามระบบของสายการบินซึง่ ระบบการจองที่นงั่ เป็ นแบบสุม่ ที่นงั่ ว่าง หากท่านมี
ความประสงค์ที่จะระบุที่นงั่ บนเครื่ อง หรื อเปลี่ยนที่นงั่ จะมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติม สามารถดูอตั ราค่าบริการได้ จาก
ท้ ายรายการนี ้**
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง
(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้ องถิ่น) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคน
เข้ าเมืองและศุลกากร
นําท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ (ใช้ เวลานัง่ เรื อประมาณ 10-15 นาที) ให้ ท่านได้ ดื่มดํ่ากับธรรมชาติ แมกไม้ ทิว
สนบนเกาะนามิ ซึ่งถือเป็ นช่วงเวลาที่ดีที่สดุ ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก ให้ ท่านได้ ย้อนรอยละครรักแนว
DRAMA ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังไปทัว่ เอเชีย WINTER LOVE SONG หรื อ เพลงรักในสายลมหนาว พร้ อมเก็บ
ภาพความประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO

วันที่ 2
01.50 น.

09.20 น.

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้ วยเมนู “ชาบู ชาบู”
นําท่านชม หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง หมู่บ้านดังเดิ
้ มสไตล์เกาหลี เปิ ดสัมผัสประสบการณ์ ใหม่กับ
ความเป็ นอดีตเก่าแก่ของชาวแดนโสม บ้ านไม้ โบราณ สถานที่อยู่อาศัย และธรรมชาติสดุ ใกล้ ชิด ภายในมีคา
เฟ่ โฮสเทส โฮมสเตย์
และร้ านอาหารทังแบบเดิ
้
มและผสมผสานสมัยใหม่ตงอยู
ั ้ ร่ ่วมกันอย่างลงตัว

จากนันให้
้ ท่านได้ สนุกสนานกับกิจกรรม ปั่ นจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bike มีจกั รยานแบบนัง่ 2 คน และ
นัง่ 4 คน ให้ ท่านได้ สนุกสนานกับการปั่ นจักรยานบนรางรถไฟ โดยมีจกั รยานราว 50 คัน ทัง้ 2 แบบคละกัน
ปั่ นไปตามรางรถไฟ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอนั สดใสของฤดูใบไม้ ผลิ

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารด้ วยเมนู “ซัมเกทัง”
พักที่ SIHEUNG TOURIST HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

ฟาร์ มสตรอว์ เบอร์ รี – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – โซลทาวเวอร์ – ช้ อปปิ ้ งถนนฮงอิก

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมและเก็บสตรอว์เบอร์ รี ที่ฟาร์ มสตรอว์ เบอร์ รี ท่านสามารถเก็บและชิมได้ สตรอว์เบอร์ รีเกาหลีจะมี
ลูกใหญ่และรสชาติหวาน ท่านสามารถสัง่ ซื ้อฝากคนทางบ้ านได้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้ วยเมนู “หมูย่าง(คาลบี)้ ”
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็ นสวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่
ที่สดุ ของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็ นเจ้ าของ ตังอยู
้ ท่ า่ มกลางหุบเขา ให้ ท่านได้ อสิ ระเที่ยวชมท่องไปกับโลก
ของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ แฝดคูแ่ รกของโลกที่นี่ท่านจะพบเจ้ าป่ าสิงโตและเสือสามารถอยูด่ ้ วยกันได้ อย่าง
เป็ นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสือ่ สารกับคนขับรถได้ เป็ นอย่างดี หรื อเข้ าสูด่ นิ แดนแห่งเทพนิยาย
สวนสี่ฤดู ซึง่ จะปลูกดอกไม้ เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทังยั
้ งสามารถสนุกกับเครื่ องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น
สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ ซงึ่ กําลังบานสะพรั่งอวดสีสนั เต็มสวน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั
สภาพอากาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จดั ตามตารางประจําวันด้ วยบัตรเข้ าชมแบบ ONE DAY
TICKET เล่นได้ ทกุ เครื่ องเล่นไม่จํากัดรอบ เลือกชมและเลือกซื ้อช้ อบปิ ง้ ในร้ านค้ าของที่ระลึกต่างๆอย่าง
มากมาย

นําท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สงู ที่สดุ ในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํ ้าทะเล
ท่าสามารถชมทัศนียภาพของกรุ งโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ ได้ รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ ถึงเขาพู
กักซัน และถ้ าหันไปยังทิศตรงข้ าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่นํ ้าฮันกัง **ไม่ราคารวมค่าขึ ้นลิฟท์ **

จากนัน้ ให้ ท่ า น ช้ อ ปปิ ้ งถนนฮงอิ ก แหล่งวัย รุ่ น ย่า นฮงแด มหาวิท ยาลัย ฮงอิ ก เป็ น ย่ า นช้ อ ปปิ ง้ บริ เวณ
ด้ า นหน้ าของมหาวิ ท ยาลัย ฮงอิ ก จึ ง เป็ นศู น ย์ ร วมเด็ ก วัย รุ่ น และเด็ ก มหาวิ ท ยาลัย เป็ นอี ก เส้ น หนึ่ ง ที่ มี
บรรยากาศโรแมนติก อีกทังยั
้ งมีร้านกาแฟที่เป็ นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้ านค้ าจําหน่ายสินค้ าแฟชัน่ คลับ ตลาด
ศิลปะ และร้ านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วยั รุ่ นอายุ 20-30 ปี ที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้ าและร้ านอาหาร
ต่างๆ ก็ยงั ไม่แพงอีกด้ วย ซึง่ จะคึกคักเป็ นพิเศษตังแต่
้ ช่วงบ่ายเป็ นต้ นไป

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้ วยเมนู “ไก่ ทอดเกาหลี”
พักที่ INTER CITY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่ 4

พระราชวั ง ถ็ อ กซู กุ ง – ศู น ย์ โสม – ศู น ย์ นํ า้ มั น สนเข็ ม แดง – COSMETIC SHOP – พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
สาหร่ าย+ทําคิมบับ+ใส่ ชุดฮันบก – Duty Free – ตลาดเมียงดง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม พระราชวั งถ็อกซู เป็ นหนึ่งในห้ าพระราชวังสําคัญ ของราชวงศ์ โชซอนที่ ไม่ควรพลาดชม เป็ น
พระราชวังที่มีความเก่าแก่ถึงกว่า 500 ปี พระราชวังแห่งนี ้เป็ นพระราชวังที่เล็กที่สดุ ในบรรดาของ พระราชวัง
หลวงทัง้ ห้ าแห่งของกรุ งโซล (Five Grand Palaces of Seoul) และเป็ นเพียงหนึ่งในสองของพระราชวัง ที่ มี
รู ปแบบทางสถาปั ตยกรรม ในช่วงปลายของสมัยโชซอน และเป็ นพระราชวังเพียงแห่งเดียว ที่มีภูมิทัศน์ ซึ่ง
สวยงาม ซึง่ ถูกรายล้ อมไปด้ วย อาคารสไตล์ตะวันตกแบบนีโอคลาสสิก และสวนสไตล์ตะวันตกแห่งแรกของ
เกาหลี ตังอยู
้ ท่ ่ามกลางอาคารและย่านเมืองที่คกึ คัก

กลางวัน

นําท่านสู่ ศูนย์ โสม ซึง่ รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึง่ ถือว่าเป็ นโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ
ชมวงจรชีวิตของโสมพร้ อมให้ ท่านได้ เลือกซื ้อโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่ที่สดุ และราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนําไป
บํารุ งร่ างกาย หรื อฝากญาติผ้ ใู หญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนันนํ
้ าท่านชม ศูนย์ นํา้ มันสนเข็มแดง ซึ่งผลิต
จากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้
เทคโนโลยีพร้ อมกับการวิจยั ที่ประเทศเกาหลีใต้ ออกมาเป็ นนํ ้ามันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลี
เป็ นภูเขาประมาณ 70 เปอร์ เซ็น ต์ โดยกว่าจะมาเป็ น นํ า้ มันสนเข็ม แดงได้ 1 แคปซูลต้ องใช้ ใบสนเข็ม แดง
ประมาณ 2.7 กิ โลกรั ม มาสกัด เอานํ า้ มัน มาผลิต และวิจัย ออกมาเป็ น นํ า้ มัน สน นํ าท่านชม COSMETIC
SHOP ศูนย์รวมเครื่ องสําอางชื่อดังของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha เป็ นต้ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้ วยเมนู “เซ็ทปลาย่ างเกาหลี”
นําท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย ซึง่ ท่านจะได้ เรี ยนรู้การทําสาหร่ายของชาวเกาหลีประวัตคิ วามเป็ นมาและ
ความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีตอ่ สาหร่าย พิเศษ....ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกในชุดฮันบก พร้ อมให้ ท่าน
ทําคิมบับหรื อข้ าวห่อสาหร่ายเกาหลีด้วยตนเองอีกด้ วย
นําท่าน ช้ อปปิ ้ งสินค้ าปลอดภาษีท่ หี ้ าง Duty Free จากนันอิ
้ สระ ช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง
หรื อ สยามสแควร์ เกาหลี ท่านสามารถเลือกสินค้ าเทรนด์แฟชัน่ ล่าสุดของเกาหลีได้ ที่นี่โดยเฉพาะสินค้ าวัยรุ่น
เช่น เสื ้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า เครื่ องประดับ ทังแบรนด์
้
เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้ า
จากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่ องสําอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP,
้ งมีร้านกาแฟ ร้ านอาหารต่างๆจากนันให้
้ ท่านช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทังยั
ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นแหล่งรวมเครื่ องสําอางค์ชื่อดัง
อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็ นต้ น

คํ่า
ที่พัก
วันที่ 5
เช้ า

กลางวัน

คํ่า
20.20 น.
00.20 น.

อิสระอาหารคํ่า 1 มือ้ (ให้ ทุกท่ านได้ อสิ ระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย)
พักที่ INTER CITY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า
พิพธิ ภัณฑ์ รูป 3 มิติ TRICK EYES MUSEUM+ICE MUSEUM – ฮุนไดเอาท์ เลท – ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต –
อินชอน – กรุ งเทพ (ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (OZ743 : 20.20-00.20)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ทุกท่านถ่ายรู ปอย่างจุใจ ณ พิพิธภัณฑ์ รูป 3 มิติ TRICK EYES MUSEUM + ICE MUSEUM เป็ นอาร์ ต
แกลเลอรี่ ภาพวาดที่ใช้ เทคนิค “trompe l’oeil” ที่ปรับให้ งานศิลปะ 2 มิติให้ เกิดเป็ นภาพลวงตาให้ เป็ นแบบ 3
มิติ ซึง่ ผู้เข้ าชมก็จะได้ เพลิดเพลินไปกับการโพสท่าต่างๆให้ เข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ของภาพศิลปะ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้ วยเมนู “จิมดัก”
นําท่านเดินทางสู่ ฮุนไดเอาท์ เลท แหล่งช้ อปปิ ง้ สินค้ าที่รวบรวมแบรนด์ดงั ที่เต็มไปด้ วยร้ านแฟชัน่ กว่า 200
ร้ าน ให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ อย่างจุใจ นําท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ซึง่ มีสินค้ าต่างๆ มากมายให้ เลือกซื ้อหา
เป็ นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็ จรู ป สาหร่ าย ขนมขบเคี ้ยว ลูกอม ผลไม้ ตามฤดูกาลและของที่ระลึก
ต่างๆ
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสูส่ นามบินอินชอน
นํ าท่านเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน (Asiana Airline) เที่ยวบินที่ OZ743 (ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 5-6 ชัว่ โมง)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริ การ : เกาหลี RAIL BIKE SPRING ROMANTIC 5 วัน 3 คืน (OZ)

กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3
ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน
12 ปี
(เสริมเตียง)
พักกับผู้ใหญ่
1 ท่ าน ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน
12 ปี
(เสริมเตียง)
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่ าน ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน
12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่ าน ท่ านละ

16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.-

16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.-

16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.-

16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.-

วันที่ 04 - 08 มี.ค. 63
วันที่ 05 - 09 มี.ค. 63
วันที่ 06 - 10 มี.ค. 63
วันที่ 11 - 15 มี.ค. 63
วันที่ 12 - 16 มี.ค. 63
วันที่ 13 - 17 มี.ค. 63
วันที่ 18 - 22 มี.ค. 63
วันที่ 19 - 23 มี.ค. 63
วันที่ 20 - 24 มี.ค. 63

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.-

5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.-

ราคาเด็กทารก (อายุไม่ ถงึ 2 ปี บริบรู ณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 10,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่ องบิน

ไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่ านละ 1,800 บาท/ท่ าน/ทริป)
หัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
(เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูม)ิ **เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่**

อัตราดังกล่ าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้
กรณีถือหนังสือเดินทางต่ างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครั้ ง
พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
ในกรณีท่ ีกองตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ ที่กรุ งเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรั ฐเกาหลีใต้
ปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ ไม่ คืนค่ าใช้ จ่ายไม่ ว่ากรณีใดๆ ทิง้ สิน้

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.

บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง บริ ษัทฯ
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจ
คนเข้ าเมื องไม่อนุญ าตให้ เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญ าตให้ เข้ าเมือง
รวมทังในกรณี
้
ที่ท่านจะใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ า
หรื อออกนอก ประเทศ
ใดประเทศหนึง่

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้
ท่านทราบล่วงหน้ า 5-7วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทําการซื ้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทกุ ข้ อแล้ ว
**สําคัญ!! บริ ษัท ทําธุรกิ จเพือ่ การท่องเทีย่ วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดิ นทางเข้าประเทศเกาหลี โดยผิ ดกฎหมาย
และในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมื อง ทัง้ ไทยและเกาหลี ขึ้นอยู่กบั การพิ จารณาของเจ้าหน้าทีเ่ ท่านัน้ ลูกค้าทุก
ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมื องด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิ้ น**
2.
3.
4.

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้ าหัวหน้ าทัวร์ )
คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าบัตรโดยสารชันทั
้ ศนาจรไป – กลับ (ตัว๋ กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีนํ ้ามันไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
ค่าที่พกั 3 คืน ห้ องละ 2-3 ท่าน
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
หัวหน้ าทัวร์ หรื อมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชํานาญเส้ นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ประกันอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ค้ ุ มครองในระหว่ า งการเดิ น ทาง คุ้ มครองในวงเงิ น ท่ า นละ 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]

7.
8.

สัมภาระนํ ้าหนักไม่เกินท่านละ 23 กก.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.

5.

ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
ค่านํ ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 23 กิโลกรัม
วีซา่ เข้ าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว หรื อ ประเทศที่ที่ต้องทําวีซา่ เข้ าประเสา
ธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซา่ ท่านละ 1,750 บาท สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ อง
ทําเรื่ องแจ้ ง เข้ า-ออก หรื อ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านันก่
้ อนการส่งเอกสารยื่นวีซา่
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทริป)

เงื่อนไขการจอง
1.
2.
3.

4.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่ โมงหลังการจอง โดยโอนเข้ าบัญชีและส่งหลักฐานการ โอน
เงินให้ เจ้ าหน้ าที่ที่ดแู ลเส้ นทาง ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับ เงินมัดจําแล้ วเท่านัน้
ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
หากท่ า นที่ ต้ องการออกตั๋ ว โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลู ก ค้ าอยู่ ต่ า งจั ง หวั ด ) ให้ ท่ า นติ ด ต่ อ
เจ้ าหน้ าที่ ก่ อ นออกบั ต รโดยสารทุ ก ครั ง้ หากออกบั ต รโดยสารโดยมิ แ จ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษั ท
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
ห าก ใน ค ณ ะข อ งท่ าน มี ผู้ ต้ อ งก ารดู แ ล พิ เศ ษ นั่ งรถ เข็ น (Wheelchair), เด็ ก , ผู้ สู ง อ ายุ , มี โรค
ป ระจํ า ตั ว ห รื อไม่ สะดวกใน การเดิ น ท างท่ องเที่ ยวใน ระยะเวลาเกิ น กว่ า 4-5 ชั่ ว โม งติ ด ต่ อ กั น
ท่ า นและครอบครั ว ต้ องให้ การดู แ ลสมาชิ ก ภายในครอบครั ว ของท่ า นเอง เนื่ อ งจากการเดิ น ทาง
เป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

การชํ าระค่าทัวร์ ส่วนที ่เหลื อทางบริ ษัทฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดิ นทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้เรี ยบร้อย
ก่อนกําหนดเนือ่ งจากทางบริ ษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าทีพ่ กั และตัว๋ เครื ่องบิ น
มิ ฉะนัน้ จะถือว่าท่านยกเลิ กการเดิ นทางโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการยกเลิก
1.
2.
3.
4.
5.

สําหรับผู้โดยสารที่ ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทังหมด
้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมัดจําทังหมด
้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14วันเก็บค่าใช้ จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100% ของราคาทัวร์
ยกเลิ ก การเดิ น ทางในวั น เดิ น ทาง,ถู ก ปฏิ เ สธการเข้ า-ออกเมื อ งทั ง้ จากประเทศไทยและประเทศ
ส าธารณ รั ฐ เก าห ลี ใต้ ไม่ มี ก ารคื น เงิ น ทั ้ง ห ม ด ไม่ ว่ า ก รณี ใด ๆ ทั ้ง สิ น้ ใน ก รณี เจ็ บ ป่ วย จ น ไม่
สามารถเดิ น ทางได้ จะต้ องมี ใบ รั บ รองแพ ทย์ จากโรงพ ยาบาลรั บ รอง ทางบ ริ ษั ทฯ จะทํ าการ

เลื่ อ นการเดิ น ทางของท่ า นไปยั ง คณ ะต่ อ ไป แต่ ทั ง้ นี ท้ ่ า นจะต้ องเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ ส ามารถเรี ย ก
คืนได้ คือค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ ท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
6. ยกเว้ นกรุ๊ ปที่ เ ดิ น ทางช่ ว งวั น หยุ ด หรื อ เทศกาล ที่ ต้ องการั น ตี มั ด จํ า กั บ สายการบิ น หรื อ ค่ า มั ด จํ า
ที่ พั ก โด ย ต รงห รื อ โด ย ก ารผ่ าน ตั ว แท น ใน ป ระเท ศ ห รื อ ต่ างป ระเท ศ แล ะไม่ อ าจ ขอ คื น เงิ น ได้
รว ม ถึ งเที่ ย ว บิ น พิ เศ ษ เช่ น Extra Flight แ ล ะ Charter Flight จ ะ ไม่ มี ก า รคื น เงิ น มั ด จํ า ห รื อ ค่ า
ทัวร์ ทงหมดไม่
ั้
วา่ ยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
7. กรณี ที่ กองตรวจคนเข้ าเมื องทั ง้ กรุ ง เทพ ฯ และในต่ า งประเทศ ป ฏิ เ สธมิ ใ ห้ เดิ น ทางออก หรื อ
เข้ าประเทศที่ ร ะบุ ไ ว้ ในรายการเดิ น ทาง บริ ษั ทฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะไม่ คื น ค่ า ทั ว ร์ ไม่ ว่ า กรณี ใดๆ
ทังสิ
้ ้น
**สําคัญ!! บริ ษัททําธุรกิ จเพือ่ การท่องเทีย่ วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดิ นทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยผิ ด
กฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมื อง ทัง้ ไทยและเกาหลี ใต้ ขึ้ นอยู่กบั การพิ จารณาของ
เจ้าหน้าที เ่ ท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมื องด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ ไม่สามารถ
ให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิ้ น**
8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อเดินทางพร้ อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
9. สํ า หรั บ ผู้ เดิ น ทางที่ อายุ ไ ม่ ถึ ง 18 ปี และไม่ ไ ด้ เดิ น ทางกั บ บิ ด า มารดา ต้ องมี จ ดหมายยิ น ยอม
ให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ ไม่สงบทาง
การเมือง, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรื อ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้ น
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ ชําระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรื อเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สํารองที่นงั่ บนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา
ตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลีย่ นแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริ ษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการ
ทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สําหรับค่าบริการนันๆ
้
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มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ คําสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริ ษัทฯ กํากับเท่านัน้
หากไม่สามารถไปเที่ ย วในสถานที่ ที่ ระบุในโปรแกรมได้ อัน เนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่
อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครัง้ มิ
เช่ นนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
บริ ษัทของสงวนสิทธ์ ไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณี ใด ๆทัง้ สิ ้นบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเกาหลีเท่านัน้
เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริ การไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับ
ในเงื่อนไขและข้ อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ทงหมดนี
ั้
้แล้ ว
โรงแรมที่พกั ในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พกั แตกต่างกับประเทศไทย โดย
โรงแรมที่พกั ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้ างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี
ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านัน้ โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin หรื อ
Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ ้นอยู่กบั ข้ อจํากัดของห้ องพักและการวางรูปแบบของ
ห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ ท่านไม่ได้ ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียง
ได้ ตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า
เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
กระเป๋ าสัมภาระต่างๆถือเป็ นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหาย
ล่าช้ า หรื ออุบตั เิ หตุตา่ งๆ ใดๆทังสิ
้ ้น
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว หากท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อม
คณะถื อ ว่าท่ า นสละสิท ธิ์ ไม่ อาจเรี ย กร้ องค่า บริ ก าร และเงิน มัด จํ าคื น ไม่ ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิน้ และถ้ า ท่ า น
ต้ องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ เพื่ อท่ องเที่ยวเอง โดยไม่ ล งร้ านศู น ย์ โสม, ศู น ย์ ส มุ น ไพร, ร้ าน
นํ ้ า มั น ส น , ศู น ย์ เ ค รื่ อ ง สํ า อ า ง แ ล ะ ร้ า น พ ล อ ย
อะเมทิส ทางบริษัทจะเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 300 USD ต่ อท่ าน
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี ้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านัน้
กรณี ต้ อ งการตัด กรุ๊ ปเหมาโปรดสอบถามทางบริ ษั ท อี ก ครั ง้ หากเป็ นนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ หรื อ
พระสงฆ์ เก็บค่ าใช้ จ่ายเพิ่ม ท่ านละ 4,000 บาท
ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรู ปและช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวัน
สุดท้ ายของการเดินทางช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื ้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่
สนใจก็ไม่ต้องซื ้อทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความพึงพอใจของท่าน ทางบริ ษัททัวร์ ไม่มีการบังคับให้ ซื ้อแต่อย่างใดแต่เป็ น
การบอกกล่าวล่วงหน้ าเพื่อให้ ผ้ เุ ดินทางได้ รับทราบ
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯก่อนทุกครัง้ มิเช่นนันทาง
้
บริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆทังสิ
้ ้น

การเดินทางจากประเทศไทยเข้ าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้ าเมือง

เอกสารที่ควรเตรี ยมก่อนการเดินทางเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้ เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านันที
้ ่ผา่ นเข้ าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1. หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงด้ วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร
จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จดั คณะ
2. หลั ก ฐานการเงิ น ในระหว่ า งการท่ อ งเที่ ย วประเทศเกาหลี ส มควรที่ จ ะนํ าเงิ น สดติ ด ตั ว ไปด้ วย
ประมาณ 300 เหรี ยญ สหรั ฐ หรื อป ระมาณ 300,000 วอน สํ า หรั บ การเดิ น ทาง 2 วั น (หากไม่
มี บั ต ร เค ร ดิ ต ค า ร์ ด ) ห า ก มี บั ต ร เค ร ดิ ต ต่ า ง ป ร ะ เท ศ เช่ น Visa Card, American Express,
Dinners Club ห รื อ Master Card ต้ อ งนํ า ติ ด ตั ว ไป ด้ ว ย ห รื อ ห ลั ก ฐ า น ก า รเงิ น อื่ น ใด ที่ จ ะ แ ส ด ง
ให้ เจ้ าหน้ าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
3. ใบรั บ รองสถานศึ ก ษาหากท่ า นยั ง อยู่ ใ นระหว่ า งการศึ ก ษาหรื อ บั ต รนั ก ศึ ก ษาและควรเดิ น ทาง
กับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้ า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4. หากเป็ นพาสปอร์ ตใหม่ ควรนําพาสปอร์ ตเก่าเย็บเล่มคูก่ บั พาสปอร์ ตใหม่หรื อนําติดตัวไปด้ วย
5. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็ นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้ าแตะ

