เกาหลี WINTER ปี ใหม่ สดใสฟรุ้ งฟริง้ 5 วัน 3 คืน
.

เดินทาง ธันวาคม 2562
พักสกีรีสอร์ ท | เกาะนามิ | สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ | ฟาร์ มสตรอว์เบอร์ รี
พระราชวังชางด๊ อกกุง | โซลทาวเวอร์ | ช้ อปปิ ง้ ถนนฮงแด เมียงดง
ราคาแนะนํ าเพียง

28,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ700 : 02.40-10.05)
วันที่ 2 อินชอน (สนามบินอินชอน) – เกาะนามิ – สกีรีสอร์ท
วันที่ 3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – ร้ านกาแฟซองซูดอง – ช้ อปปิ ง้ ถนนฮงแด
วันที่ 4. พระราชวังชางด๊ อกกุง - ศูนย์นํ ้ามันสนเข็มแดงแดง - Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาดเมียงดง
วันที่ 5. โซลทาวเวอร์ - ศุนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต - อินชอน (สนามบินอินชอน)– กรุงเทพ (สนามบิน
ดอนเมือง) (XJ709 : 16.25-20.45)

วันที่ 1
23.50 น.

วันที่ 2
02.40 น.

10.05 น.

กลางวัน

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ704 : 02.40-10.05)
คณะมาพร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ผู้โดยสารขาออกชัน้ 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 (เช็คอินของสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทและหัวหน้ าทัวร์ พร้ อมอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่าน
อินชอน (สนามบินอินชอน) - เกาะนามิ – สกีรีสอร์ ท
นําท่านเดินทางสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน (Thai Air Asia X) เที่ยวบินที่ XJ700 (ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ
5-6 ชัง่ โมง) **ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นงั่ บนเครื่องเนื่องจากต้ องเป็ นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบ
การจองที่นงั่ เป็นแบบสุม่ ที่นงั่ ว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นงั่ บนเครื่อง หรือเปลีย่ นที่นงั่ จะมี
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม สามารถดูอตั ราค่าบริการได้ จากท้ ายรายการนี ้**
เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง (เพื่อความ
สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้ องถิ่น) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและ
ศุลกากร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้ วยเมนู ทักคาลบี ้ (ไก่ บาบีควิ ผัดซอสเกาหลี)

นําท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้ เป็ นสถานที่ถ่ายทําละครทีวี “WINTER
LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทัง้ เกาหลีและเอเชีย เกาะนามินีม้ ีรูปร่างคล้ ายใบไม้ ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือ
ของแม่นํ ้าฮัน ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเที่ยวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพล
นามิ เดินผ่านกลางแมกไม้ แห่งสวนสนที่สงู เสียดฟ้า ผ่านดงต้ นสน ดอกสน ต้ นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านัง่ ริ มฝั่ง
เพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใต้ เงาไม้ พร้ อมมีเวลาให้ ท่านได้ เก็บโลเคชัน่ ประทับใจ ให้ ท่านได้ อิสระเลือกชม

ฟาร์มเลี ้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตังอยู
้ ่บนเกาะ หรือ จะเลือกขี่จกั รยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัยจน
ได้ เวลาสมควรอําลาเกาะนามิ

คํ่า
ที่พัก
วันที่ 3
เช้ า

เดิ น ทางไปสัม ผัสประสบการณ์ ห นาวสุด ขัว้ กับ ลานสกี ข นาดใหญ่ อิสระให้ ท่านล่น สกี อย่ างเต็มที่ ซึ่ ง
ปลอดภัยไม่มีอนั ตราย การเตรียมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกี ผ้ าพันคอ แว่นกันแดด เสื ้อแจ๊ คเก็ตกันนํา้
หรื อผ้ าร่ม และกางเกงรัดรูป พร้ อม กับรับฟั งข้ อแนะนํา และฝึ กวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริ ง
ทัง้ นี เ้ พื่ อความปลอดภัย ของท่านเองเป็ น สําคัญ และท่านสามารถเล่น และสัมผัสกับ หิ มะ ปุย ขาวได้ อย่าง
สนุกสนาน กิจกรรมภายในลานสกีขึ ้นอยู่ตามสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่เอื ้ออํานวยขอเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
(*ราคาทัวร์ ยังไม่ รวมค่ าอุปกรณ์ การเล่ นสกี สกีลฟ
ิ ท์ สโนว์ สเลด สกีค่าเล่ นรวมชุดประมาณ 50,000
วอน*)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารด้ วยเมนู บุลโกกิ (หมูผัดซอส)
พักที่ OAK VALLEY SKI RESORT หรือเทียบเท่ า
สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – ฟาร์ มสตรอว์ เบอร์ รี – ร้ านกาแฟซองซูดอง –
ช้ อปปิ ้ งถนนฮงแด
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ (EVERLAND) ถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็ นสวนสนุก
กลางแจ้ งที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็ นเจ้ าของ ตังอยู
้ ่ท่ามกลางหุบเขา ให้ ท่านได้ อิสระเที่ยว
ชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคูแ่ รกของโลกที่นี่ท่านจะพบเจ้ าป่ าสิงโตและเสือสามารถอยู่
ด้ วยกันได้ อย่างเป็ นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้ เป็ นอย่างดี หรื อเข้ าสู่ดินแดน
แห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้ เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทัง้ ยังสามารถสนุกกับเครื่ องเล่น นานา
ชนิด อาทิ เช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ ซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวดสีสนั เต็มสวน
(ทังนี
้ ข้ ึ ้นอยู่กบั สภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็ นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถนุ ายน
เป็ นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็ นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็ น
สวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัด ตามตารางประจํ าวันด้ วยบัตรเข้ าชมแบบ ONE
DAY TICKET เล่นได้ ทุกเครื่องเล่นไม่จํากัดรอบ เลือกชมและเลือกซือ้ ช้ อบปิ ง้ ในร้ านค้ าของที่ระลึกต่างๆอย่าง
มากมาย

นําท่านชมและเก็บสตรอว์เบอร์รี ที่ฟาร์ มสตรอว์ เบอร์ รี ท่านสามารถเก็บและชิมได้ สตรอว์เบอร์รี เกาหลีจะมี
ลูกใหญ่และรสชาติหวาน ท่านสามารถ สัง่ ซื ้อฝากคนทางบ้ านได้

กลางวัน

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้ วยเมนู เมนู “คาลบี”้ (หมูย่างเกาหลี)
SEONGSUDONG ONION CAFE ร้ านกาแฟซองซูดอง ร้ านกาแฟน่ารักมากไปด้ วยมุมถ่ายรูปดิบๆ เท่ๆ
ไม่วา่ จะถ่ายรูปมุมไหน ก็ดดู ีไปทุกๆมุมอีกทังยั
้ งเป็ นแลนด์มาร์คเก๋ๆของกรุงโซลอีกด้ วย จากนันนํ
้ าท่าน ช้ อป
ปิ ้ งถนนฮงแด เป็ นย่านช้ อปปิ ง้ บริเวณด้ านหน้ าของมหาวิทยาลัยฮงอิก(Hongik University) จึงเป็ นศูนย์รวม
เด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็ นอีกเส้ นหนึ่งที่มบี รรยากาศโรแมนติก อีกทังยั
้ งมีร้านกาแฟที่เป็ นเอกลักษณ์
แกลเลอรี่ ร้ านค้ าจําหน่ายสินค้ าแฟชัน่ คลับ ตลาดศิลปะ และร้ านอาหารที่น่าสนใจในหมูว่ ยั รุ่นอายุ 20-30 ปี ที่
นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้ าและร้ านอาหารต่างๆก็ยงั ไม่แพงอีกด้ วย ซึ่งจะคึกคักเป็ นพิเศษตังแต่
้ ช่วงบ่าย
เป็ นต้นไป เพราะร้ านค้ าแต่ละร้ านจะทยอยเปิ ดให้ บริการ ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้ าแฟชัน่ เช่น
เสื ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า ของกิ๊ฟช้ อป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพ้ กนั ก็คือขนมต่างๆ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารด้ วยเมนู จิมดัก (ไก่ พะโล้ ผัดวุ้นเส้ น)
พักที่ GIMPO LAR’T HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4

พระราชวังชางด๊ อกกุง - ศูนย์ นาํ ้ มันสนเข็มแดง – Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาดเมียงดง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พระราชวังชางด๊ อกกุง (CHANGDEOK PALACE) พระราชวังแห่งนี ้เป็นที่พํานักของ พระมหากษัตริย์ถงึ 9
พระองค์ ในสมัยราชวงศ์โชซ็อน (Joseon Dynasty) ซึ่งภายในพระราชวังแห่งนี ้ ประกอบไปด้ วย เขต
พระราชฐานชันนอก,
้
เขตพระราชฐานชันใน
้ และสวนด้ านหลังสําหรับเป็ นที่พกั ผ่อนของพระมหากษัตรย์ ซึ่งมี
ต้ นไม้ ขนาดยักษ์ อายุกว่า 300 ปี , บ่อนํ ้า และศาลาริมนํ ้า

จากนันนํ
้ าท่านชม ศูนย์ นาํ ้ มันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ ต้นสนเข็มแดง
จากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้ เทคโนโลยีพร้ อมกับการวิจยั ที่ประเทศเกาหลีใต้ ออกมาเป็ น
นํ ้ามันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็ นนํ ้ามันสน

กลางวัน

คํ่า
ที่พัก
วันที่ 5
เช้ า

เข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้ องใช้ ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอานํ ้ามันมาผลิตและวิจยั ออกมาเป็ น
นํ ้ามันสน จากนันนํ
้ าท่านชม COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสําอางชื่อดังของเกาหลี เช่น Rojukiss,
Missha
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้ วยเมนู เมนู ซัมเทกัง (ไก่ ต๋ ุนโสม)
นําท่าน ช้ อปปิ ้ งสินค้ าปลอดภาษีท่ ีห้าง Duty Free จากนันอิ
้ สระ ช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง
หรือ สยามสแควร์เกาหลี ท่านสามารถเลือกสินค้ าเทรนด์แฟชัน่ ล่าสุดของเกาหลีได้ ที่นี่โดยเฉพาะสินค้ าวัยรุ่น
เช่น เสื ้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า เครื่องประดับ ทังแบรนด์
้
เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้ า
จากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสําอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA,
ROJUKISS, LANEIGE อีกทังยั
้ งมีร้านกาแฟ ร้ านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สงู
เกือบฟุตได้ที่นี ้ และ KRISPY KREME โดนัท ที่สดุ แสนอร่อย

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารด้ วยเมนู บิบิมบับ (ข้ าวยําเกาหลี)
พักที่ GIMPO LAR’T HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ า
โซลทาวเวอร์ - ศุนย์ โสม – ศูนย์ สมุนไพรเกาหลี – ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต –
อินชอน (สนามบินอินชอน) – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
XJ709 : 16.25-20.45)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสูช่ ม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สงู ที่สดุ ในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํ ้าทะเล
ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้ รอบทิศ360 องศาโดยสามารถมองได้ ถึงเขาพู
กักซัน และถ้ าหันไปยังทิศตรงข้ าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่นํ ้าฮันกัง **ไม่ราคารวมค่าขึ ้นลิฟท์ **

กลางวัน

16.25 น.
20.45 น.

นําท่านสู่ ศูนย์ โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ
ชมวงจรชีวิตของโสมพร้ อมให้ ท่านได้ เลือกซื ้อโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่ที่สดุ และราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนําไป
บํารุงร่างกาย หรือฝากญาติผ้ ใู หญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนันนํ
้ าท่านชม ศูนย์ ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ ท่านได้
เลือกซือ้ เลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นํามาแปรรูปเป็ นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และ
บํารุงร่างกาย นําท่าน ช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ที่ห้าง Duty Free Lotte
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้ วยเมนู “สุกีห้ ม้ อไฟ“
นําท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ซึ่งมีสินค้ าต่างๆ มากมายให้ เลือกซื ้อหาเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี ้ยว ลูกอม ผลไม้ ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
นําท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อนําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
นําท่านเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน (Thai Air Asia X) เที่ยวบินที่ XJ709
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชัว่ โมง)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ : เกาหลี WINTER ปี ใหม่ สดใสฟรุ้ งฟริง้ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์

กําหนดการเดินทาง

วันที่ 27-31 ธ.ค. 62
วันที่ 28 ธ.ค. – 01ม.ค. 63

เด็กอายุไม่ เกิน 12 เด็กอายุไม่ เกิน 12
ผู้ใหญ่ พัก 2-3
ปี (เสริ มเตียง)
ปี (เสริ มเตียง)
ท่ าน /ท่ านละ
พักกับผู้ใหญ่
พักกับผู้ใหญ่
1 ท่ าน ท่ านละ
2 ท่ าน ท่ านละ

28,900.28,900.-

28,900.28,900.-

28,900.28,900.-

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

28,900.28,900.-

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ติดต่ อสอบถาม

6,900.6,900.-

ติดต่ อสอบถาม

ราคาเด็กทารก (อายุไม่ ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 10,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

ไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่ านละ 1,750 บาท/ท่ าน/ทริป)
หัวหน้ าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
(เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง)**เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่**

อัตราดังกล่ าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้
กรณีถือหนังสือเดินทางต่ างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง
พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีท่ กี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ ไม่ คืนค่าใช้ จ่ายไม่ ว่ากรณีใดๆ ทิง้ สิน้

**ลูกค้าที่บินกับสายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ มีเงื่อนไขเพิ่มตามรายละเอียดด้ านล่ าง **
1.หากลูกค้ าท่านใดประสงค์จะซื ้อ Quiet Zone หรือที่นงั่ Long Leg มีรายละเอียดค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมดังนี ้
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT
Quiet Zone Lagroom Seat
Quiet Zone Seat
Lagroom Seat
Lagroom Seat

1,800.-/เที่ยว(แถวที่7)
600.-/เที่ยว
1,700.-/เที่ยว(แถวที่ 15,16,17)
1,600.-/เที่ยว(แถวที่34,35)

*** Legroom Seat (บริเวณ EXIT SEAT) ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุกว่า 15 ปี ,
ผู้ใหญ่ อายุเกิน 60 ปี , สตรีมีครรภ์ , ผู้พกิ ารนั่ง
Baby Bassinet
(จองคู่Legroom Seat)

1,600/เที่ยว (ตะกร้ าเด็ก)

2.ทางแอร์เอเชียมีนํ ้าหนักกระเป๋ าให้ ท่านละ 20 กก. ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง ท่านใดประสงค์จะซื ้อนํ ้าหนักเพิ่มกรุณาแจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่ ณ วันจองทัวร์...อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอียดด้ านล่าง..
3.ส่วนลูกค้ าที่จะซื ้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการกีฬา อาทิเช่น ไม้ กอล์ฟ ต้ องซื ้อค่าสัมภาระเป็ นค่าอุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติมแยกจากค่า
สัมภาระ ตามรายละเอียดด ้านล่าง

นํา้ หนักขาไป /กลับ (ราคา
ต่ อเที่ยว)
อัตราของเกาหลี

5Kg.

ราคา [จ่ ายเพิ่ม] บาท
10 Kg.

20 Kg.

350.-

550.-

1,490.-

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซื ้อนํ ้าหนักเพิ่มหลังจากทําการจองแล้ ว**
ถ้ าลูกค้ ามีนํ ้าหนักเกินกําหนดต้ องจ่ายค่าสัมภาระเพิ่มหน้ าเคาน์เตอร์ ตามอัตราที่สายการบินกําหนด…

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.

2.

บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง บริษัทฯ
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้ าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจ
คนเข้ าเมืองไม่อนุญ าตให้ เดิน ทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญ าตให้ เข้ าเมือง
รวมทัง้ ในกรณีที่ท่านจะใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํา้ เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ า
หรือออกนอก ประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้
ท่านทราบล่วงหน้ า 5-7วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทําการซื ้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทกุ ข้ อแล้ ว
**สําคัญ!! บริ ษัท ทําธุรกิ จเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดิ นทางเข้าประเทศเกาหลีโดยผิ ดกฎหมาย
และในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ ไทยและเกาหลี ขึ้นอยู่กบั การพิ จารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุก
ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิ้ น**
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.

7.
8.

ค่าบัตรโดยสารชันทั
้ ศนาจรไป – กลับ (ตัว๋ กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษี นํ ้ามันไว้ เรียบร้ อยแล้ ว
ค่าที่พกั 3 คืน ห้ องละ 2-3 ท่าน
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
หัวหน้ าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชํานาญเส้ นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ประกันอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุค้ ุ มครองในระหว่ า งการเดิ น ทาง คุ้มครองในวงเงิ น ท่ า นละ 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]

สัมภาระนํ ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น

3.
4.

5.

ค่านํ ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
วีซ่าเข้ าประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผ้ เู ดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว หรื อ ประเทศที่ที่ต้องทําวีซ่าเข้ าประเสา
ธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,750 บาท สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ อง
ทําเรื่องแจ้ ง เข้ า-ออก หรือ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านันก่
้ อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,750 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 าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง 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 องท่ าน มี ผู้ ต้ องก ารดู แ ล พิ เศ ษ นั่ ง รถ เข็ น (Wheelchair), เด็ ก , ผู้ สู ง อายุ , มี โรค
ป ระจํ าตั ว หรื อไม่ ส ะด วก ใน การเดิ น ท างท่ องเที่ ยวใน ระยะเวลาเกิ น กว่ า 4-5 ชั่ ว โม งติ ดต่ อ กั น
ท่ า นและครอบครั ว ต้ องให้ การดู แ ลสมาชิ ก ภายในครอบครั ว ของท่ า นเอง เนื่ องจากการเดิ น ทาง
เป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั้

การชํ าระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลื อทางบริ ษัทฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดิ นทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้เรี ยบร้อย
ก่อนกําหนดเนื่องจากทางบริ ษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่องบิ น
มิ ฉะนัน้ จะถือว่าท่านยกเลิ กการเดิ นทางโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการยกเลิก
1.

2.
3.
4.
5.
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สําหรับ ผู้โดยสารที่ ไม่ได้ ถือหนังสือเดิน ทางไทย และทางบริ ษั ทฯเป็ น ผู้ยื่ นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ 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 ทางในวัน เดิ น ทาง,ถู ก ปฏิ เ สธการเข้ า-ออกเมื อ งทั ง้ จากประเทศไทยและประเทศ
ส าธ ารณ 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 ้น ใน ก รณี เจ็ บ ป่ วย จ น ไม่
สามารถเดิ น ทางได้ จะต้ องมี ใบ รั บ รองแพท ย์ จากโรงพ ยาบ าลรั บ รอง ท างบ 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 ไม่ ส ามารถเรี ย ก
คืนได้ คือค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ ท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ยกเว้ นกรุ๊ ปที่ เ ดิ น ทางช่ ว งวัน 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 อโด ย ก ารผ่ า น ตั ว แท น ใน ป ระเท ศ ห รื อต่ างป ระเท ศ แ ล ะไม่ อ าจ ข อคื 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
ทัวร์ทงหมดไม่
ั้
วา่ ยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
7. กรณี ที่ กองตรวจคน เข้ าเมื อ งทั ง้ กรุ ง เทพ ฯ และในต่ า งป ระเท ศ ป ฏิ เ สธมิ ให้ เดิ น ท างออก หรื อ
เข้ าประเทศที่ ระบุ ไ ว้ ในรายการเดิ น ทาง บริ ษั ทฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จะไม่ คื น ค่ า ทั ว ร์ ไ ม่ ว่ า กรณี ใดๆ
ทังสิ
้ ้น
**สําคัญ!! บริ ษัททําธุรกิ จเพื่อการท่องเทีย่ วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดิ นทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยผิ ด
กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมื อง ทั้งไทยและเกาหลี ใต้ ขึ้ นอยู่กับ การพิ จารณาของ
เจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ ไม่สามารถ
ให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิ้ น**
8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรือเดินทางพร้ อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
9. สํ า หรั บ ผู้ เดิ น ท างที่ อายุ ไ ม่ ถึ ง 18 ปี และไม่ ไ ด้ เดิ น ทางกั บ บิ ดา มารดา ต้ องมี จ ดหมายยิ นยอม
ให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย
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บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทาง
การเมือง, การประท้ วง, การนัด หยุด งาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บ ป่ วย, ความสูญ หายหรื อ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้ น
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัท ฯ จะถื อว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ ชําระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สํารองที่นงั่ บนเครื่อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา
ตัว๋ เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการ
ทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คนื เงินให้ สําหรับค่าบริการนันๆ
้
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ คําสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน้
หากไม่สามารถไปเที่ ย วในสถานที่ ที่ ระบุในโปรแกรมได้ อัน เนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่
อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

10. ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครัง้ มิ
เช่ นนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
11. บริษั ทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใด ๆทัง้ สิ ้นบริษั ทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่ อ
ท่องเที่ยวเกาหลีเท่านัน้
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
13. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับ
ในเงื่อนไขและข้ อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ทงหมดนี
ั้
้แล้ ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดย
โรงแรมที่พกั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้ างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี
ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านัน้ โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin หรื อ
Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ ้นอยู่กบั ข้ อจํากัดของห้ องพักและการวางรูปแบบของ
ห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียง
ได้ ตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า
เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้ บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
15. กระเป๋ าสัมภาระต่างๆถือเป็ นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหาย
ล่าช้ า หรืออุบตั ิเหตุตา่ งๆ ใดๆทังสิ
้ ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว หากท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้ อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้นและถ้าท่ าน
ต้ องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ เพื่อท่ องเที่ยวเอง โดยไม่ ลงร้ านศูนย์ โสม, ศูนย์ สมุนไพร, ร้ าน
นํา้ มันสน, ศูนย์ เครื่องสําอาง และร้ านพลอย อะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จาก
ท่ านเป็ นจํานวนเงิน 300 USD ต่ อท่ าน
17. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานีเ้ ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านัน้
กรณี ต้ อ งการตัด กรุ๊ ปเหมาโปรดสอบถามทางบริ ษั ท อีก ครัง้ หากเป็ นนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ างชาติ หรื อ
พระสงฆ์ เก็บค่ าใช้ จ่ายเพิ่ม ท่ านละ 4,000 บาท
18. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวัน
สุดท้ ายของการเดินทางช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื ้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่
สนใจก็ไม่ต้องซือ้ ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน ทางบริษัททัวร์ ไม่มีการบังคับให้ ซื ้อแต่อย่างใดแต่เป็ น
การบอกกล่าวล่วงหน้ าเพื่อให้ ผ้ เุ ดินทางได้ รับทราบ
19. ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิเช่นนันทาง
้
บริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆทังสิ
้ ้น

การเดินทางจากประเทศไทยเข้ าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้ าเมือง

เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้ เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านันที
้ ่ผา่ นเข้ าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1. หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงด้ วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัต ร
จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จดั คณะ

2. หลั ก ฐานการเงิ น ในระหว่ า งการท่ อ งเที่ ยวประเทศเกาหลี ส มควรที่ จะนํ าเงิ น สดติ ด ตั ว ไปด้ วย
ประมาณ 300 เหรี ยญ สห รั ฐ ห รื อ ป ระมาณ 300,000 วอน สํ าห รั บ การเดิ น ท าง 2 วั น (ห าก ไม่
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 นพาสปอร์ตใหม่ ควรนําพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคูก่ บั พาสปอร์ตใหม่หรือนําติดตัวไปด้ วย
5. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็ นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้ าแตะ

