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พกัสกีรีสอร์ท | เกาะนามิ | สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ | ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี  
พระราชวงัชางด๊อกกงุ | โซลทาวเวอร์ | ช้อปปิง้ถนนฮงแด เมียงดง 

  
 

เกาหลี WINTER ปีใหม่ สดใสฟรุ้งฟริง้ 5 วัน 3 คืน 

เดินทาง ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

ราคาแนะนําเพียง  28,900.- 



 

 

 

 

 

  

 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ704 : 02.40-10.05) 

23.50 น. 

 

คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบนิดอนเมือง ผู้โดยสารขาออกชัน้ 3 ประต ู4 เคาน์เตอร์ 4 (เช็คอินของสายการบิน

ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทและหวัหน้าทัวร์พร้อมอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระ

และเอกสารการเดินทางให้กบัทกุท่าน 

วันท่ี 2 อนิชอน (สนามบินอนิชอน) - เกาะนาม ิ– สกีรีสอร์ท 

02.40 น. นําท่านเดินทางสู ่สาธารณรัฐเกาหลีใต้โดยสายการบนิ (Thai Air Asia X) เท่ียวบินท่ี XJ700 (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ  

5-6 ชัง่โมง) **ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองเน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบ

การจองท่ีนัง่เป็นแบบสุม่ท่ีนัง่วา่ง หากท่านมีความประสงค์ท่ีจะระบท่ีุนัง่บนเคร่ือง หรือเปล่ียนท่ีนัง่ จะมี

คา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติม สามารถดอูตัราคา่บริการได้จากท้ายรายการนี*้* 

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินอนิชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพ่ือความ

สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) นําท่านผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศลุกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู ทักคาลบี ้(ไก่บาบีควิผัดซอสเกาหลี) 

 

 
นําท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานท่ีถ่ายทําละครทีวี “WINTER 

LOVE SONG” อนัโด่งดงัไปทั่วทัง้เกาหลีและเอเชีย เกาะนามินีมี้รูปร่างคล้ายใบไม้ ท่ีลอยอยู่ทางตอนเหนือ

ของแมนํ่า้ฮนั ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเลน่เท่ียวชมสวนเกาหลี คาราวะสสุานนายพล

นามิ เดินผา่นกลางแมกไม้แห่งสวนสนท่ีสงูเสียดฟ้า ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลดั เลือกนั่งท่ีม้านัง่ริมฝ่ัง

เพ่ือชมบรรยากาศโรแมนติคใต้เงาไม้ พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บโลเคชัน่ประทับใจ ให้ท่านได้อิสระเลือกชม

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ700 : 02.40-10.05) 

วนัท่ี 2   อินชอน (สนามบินอินชอน) – เกาะนามิ – สกีรีสอร์ท 

วนัท่ี 3   สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ – ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – ร้านกาแฟซองซูดอง – ช้อปปิง้ถนนฮงแด 

วนัท่ี 4.  พระราชวงัชางด๊อกกงุ - ศนูย์นํา้มนัสนเขม็แดงแดง - Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาดเมียงดง 

วนัท่ี 5.   โซลทาวเวอร์ - ศนุย์โสม – ศนูย์สมนุไพรเกาหลี – ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน (สนามบินอินชอน)– กรุงเทพ (สนามบิน

ดอนเมือง) (XJ709 : 16.25-20.45) 

 



ฟาร์มเลีย้งนกกระจอกเทศซึ่งตัง้อยู่บนเกาะ หรือ จะเลือกข่ีจกัรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอธัยาศยัจน

ได้เวลาสมควรอําลาเกาะนามิ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า 

 

เดินทางไปสัมผัสประสบการณ์หนาวสุดขัว้ กับ ลานสกีขนาดใหญ่  อิสระให้ท่านล่นสกีอย่างเต็มท่ี ซึ่ง

ปลอดภยัไมมี่อนัตราย การเตรียมตวัก่อนเลน่สกีควรเตรียมถงุมือสกี ผ้าพนัคอ แวน่กนัแดด เสือ้แจ๊คเก็ตกนันํา้

หรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป พร้อม กบัรับฟังข้อแนะนํา และฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถ่ินก่อนลงสนามจริง 

ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภัยของท่านเองเป็นสําคัญ และท่านสามารถเล่นและสมัผัสกับหิมะ ปุยขาวได้อย่าง

สนกุสนาน   กิจกรรมภายในลานสกีขึน้อยู่ตามสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่เอือ้อํานวยขอเปล่ียนแปลง

โปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

(*ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี สกีลฟิท์ สโนว์สเลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 

วอน*) 

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารด้วยเมนู บุลโกก ิ(หมูผัดซอส) 

ท่ีพัก พักท่ี OAK VALLEY SKI RESORT หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – ร้านกาแฟซองซูดอง –  

ช้อปป้ิงถนนฮงแด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) ถูกขนานนามวา่ดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุก

กลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระเท่ียว

ชมท่องไปกบัโลกของสตัว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคูแ่รกของโลกท่ีน่ีท่านจะพบเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่

ด้วยกันได้อย่างเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกับคนขบัรถได้เป็นอย่างดี หรือเข้าสู่ดินแดน

แห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤด ูซึ่งจะปลกูดอกไม้เปล่ียนไปตามฤดกูาล อีกทัง้ยังสามารถสนุกกับเคร่ืองเล่นนานา

ชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกําลังบานสะพร่ังอวดสีสนัเต็มสวน 

(ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถนุายน 

เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดือนตลุาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็น

สวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ท่ีจัดตามตารางประจําวนัด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE 

DAY TICKET เลน่ได้ทุกเคร่ืองเลน่ไม่จํากัดรอบ เลือกชมและเลือกซือ้ช้อบปิง้ในร้านค้าของท่ีระลกึต่างๆอย่าง

มากมาย 



 

นําท่านชมและเก็บสตรอว์เบอร์รี ท่ีฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ท่านสามารถเก็บและชิมได้ สตรอว์เบอร์รี เกาหลีจะมี

ลกูใหญ่และรสชาติหวาน ท่านสามารถ สัง่ซือ้ฝากคนทางบ้านได้  

 

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู เมนู “คาลบี”้ (หมูย่างเกาหลี) 

 SEONGSUDONG ONION CAFE ร้านกาแฟซองซูดอง ร้านกาแฟน่ารักมากไปด้วยมมุถ่ายรูปดิบๆ เท่ๆ 

ไมว่า่จะถ่ายรูปมมุไหน ก็ดดูีไปทกุๆมมุอีกทัง้ยงัเป็นแลนดม์าร์คเก๋ๆของกรุงโซลอีกด้วย จากนัน้นําท่าน ช้อป

ป้ิงถนนฮงแด เป็นย่านช้อปปิง้บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลยัฮงอิก(Hongik University) จึงเป็นศนูย์รวม

เดก็วยัรุ่นและเดก็มหาวิทยาลยั เป็นอีกเส้นหนึ่งท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ยงัมีร้านกาแฟท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

แกลเลอร่ี ร้านค้าจําหน่ายสินค้าแฟชัน่ คลบั ตลาดศิลปะ และร้านอาหารท่ีน่าสนใจในหมูว่ยัรุ่นอาย ุ20-30 ปีท่ี

นิยมมาเดินเลน่ ราคาของสินค้าและร้านอาหารตา่งๆกย็งัไมแ่พงอีกด้วย ซึ่งจะคกึคกัเป็นพิเศษตัง้แตช่่วงบ่าย

เป็นต้นไป เพราะร้านค้าแตล่ะร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของท่ีขายกนัเยอะสว่นใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชัน่ เช่น 

เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า ของก๊ิฟช้อป เคร่ืองเขียน และท่ีเยอะไมแ่พ้กนัก็คือขนมตา่งๆ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารด้วยเมนู จมิดัก (ไก่พะโล้ผัดวุ้นเส้น) 

ท่ีพัก พักท่ี GIMPO LAR’T HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 พระราชวังชางด๊อกกุง - ศูนย์นํา้มันสนเขม็แดง – Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 พระราชวังชางด๊อกกุง (CHANGDEOK PALACE) พระราชวงัแห่งนีเ้ป็นท่ีพํานกัของ พระมหากษัตริย์ถงึ 9 

พระองค์ ในสมยัราชวงศ์โชซ็อน (Joseon Dynasty)  ซึ่งภายในพระราชวงัแห่งนี ้ประกอบไปด้วย เขต

พระราชฐานชัน้นอก, เขตพระราชฐานชัน้ใน และสวนด้านหลงัสําหรับเป็นท่ีพกัผอ่นของพระมหากษัตรย์ ซึ่งมี

ต้นไม้ขนาดยกัษ์อายกุวา่ 300 ปี, บ่อนํา้ และศาลาริมนํา้ 

 
 จากนัน้นําท่านชม ศูนย์นํา้มันสนเขม็แดง ซึ่งผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเขม็แดง

จากยอดเขาท่ีประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกบัการวิจยัท่ีประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็น

นํา้มนัสนเขม็แดง ภมิูประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภเูขาประมาณ 70 เปอร์เซน็ต ์โดยกวา่จะมาเป็นนํา้มนัสน



เขม็แดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเขม็แดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกดัเอานํา้มนัมาผลิตและวิจยัออกมาเป็น

นํา้มนัสน จากนัน้นําท่านชม COSMETIC SHOP ศนูย์รวมเคร่ืองสําอางช่ือดงัของเกาหลี เช่น Rojukiss, 

Missha 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู เมนู ซัมเทกัง (ไก่ตุ๋นโสม) 

 นําท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ีห้าง Duty Free จากนัน้อิสระ ช้อปปิง้ตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมียงดง 

หรือ สยามสแควร์เกาหลี ท่านสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชัน่ลา่สดุของเกาหลีได้ท่ีน่ีโดยเฉพาะสินค้าวยัรุ่น

เช่น เสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองประดบั ทัง้แบรนด ์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้า

จากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองสําอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, 

ROJUKISS, LANEIGE อีกทัง้ยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารตา่งๆ ท่านสามารถลิม้ลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสงู

เกือบฟตุได้ท่ีนี ้และ KRISPY KREME โดนทั ท่ีสดุแสนอร่อย 

 
 

คํ่า 

 

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารด้วยเมนู บิบิมบับ (ข้าวยาํเกาหลี) 

ท่ีพัก พักท่ี GIMPO LAR’T HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ี 5 

โซลทาวเวอร์ - ศุนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – ซุปเปอร์มาร์เก็ต –  

อนิชอน (สนามบินอนิชอน) – กรุงเทพ (สนามบนิดอนเมือง) 

XJ709 : 16.25-20.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสูช่ม  โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสงูท่ีสดุในโลกมีความสงูถึง 480 เมตร เหนือระดบันํา้ทะเล 

ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพู

กกัซนั และถ้าหนัไปยงัทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมนํ่า้ฮนักงั **ไมร่าคารวมคา่ขึน้ลิฟท์ ** 

 



 นําท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซึ่งถือวา่เป็นโสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุ 

ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีท่ีสดุและราคาถกูกวา่ไทยถึง 2 เท่า เพ่ือนําไป

บํารุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ  จากนัน้นําท่านชม ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้

เลือกซือ้เลือกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหลี ท่ีนํามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ท่ีมีสรรพคณุรักษาโรค และ

บํารุงร่างกาย  นําท่าน ช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษีท่ีห้าง Duty Free Lotte 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “สุกีห้ม้อไฟ“ 

 นําท่านช้อปปิง้ท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ซึ่งมีสินค้าตา่งๆ มากมายให้เลือกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหม่ีกึ่ง

สําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไม้ตามฤดกูาลและของท่ีระลกึตา่งๆ 

 นําท่านสู ่สนามบนิอนิชอน เพ่ือนําท่านเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

16.25 น. นําท่านเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบิน (Thai Air Asia X) เท่ียวบินท่ี XJ709  

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชัว่โมง) 

20.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจ 

 

ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ (รวมท่านละ 1,750 บาท/ท่าน/ทริป) 

หวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 (เก็บทิปก่อนการเดินทางท่ีสนามบินดอนเมือง)**เดก็เก็บเท่าผู้ใหญ่** 

 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอีกคร้ัง 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายกุ่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และท่ีประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  

ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ 

 ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้ 

 

 

อัตราค่าบริการ : เกาหลี WINTER ปีใหม่ สดใสฟรุ้งฟริง้ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์                               

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน /ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 

ปี (เสริมเตียง)  

พักกับผู้ใหญ่ 

 1 ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 

ปี (เสริมเตียง)  

พักกับผู้ใหญ่ 

 2 ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี 

 (ไม่เสริมเตยีง)  

พักกับผู้ใหญ่ 

 2 ท่าน ท่านละ 

 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

 

พักเดี่ยว 

ท่านละ 

วนัท่ี 27-31 ธ.ค. 62 28,900.- 28,900.- 28,900.- 28,900.- ติดต่อสอบถาม 6,900.- 

วนัท่ี 28 ธ.ค. – 01ม.ค. 63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 28,900.- ติดต่อสอบถาม 6,900.- 

ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 10,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  



**ลูกค้าท่ีบินกับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์มีเง่ือนไขเพิ่มตามรายละเอียดด้านล่าง ** 

    1.หากลกูค้าท่านใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรือท่ีนัง่ Long Leg มีรายละเอียดคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมดงันี ้

        2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 

 

        Quiet Zone Lagroom Seat         1,800.-/เท่ียว(แถวท่ี7) 

        Quiet Zone Seat              600.-/เท่ียว 

        Lagroom Seat      1,700.-/เท่ียว(แถวท่ี 15,16,17) 

            Lagroom Seat    1,600.-/เท่ียว(แถวท่ี34,35) 

 

     *** Legroom Seat (บริเวณ EXIT SEAT) ไม่อนุญาตให้เด็กอายกุว่า 15 ปี,  

         ผู้ใหญ่อายุเกิน 60 ปี, สตรีมีครรภ์, ผู้พกิารน่ัง 

 

      Baby Bassinet                        1,600/เท่ียว (ตะกร้าเดก็)  

         (จองคู่Legroom Seat) 

 

  2.ทางแอร์เอเชียมีนํา้หนกักระเป๋าให้ท่านละ 20 กก. ตอ่ 1 เท่ียวการเดินทาง ท่านใดประสงคจ์ะซือ้นํา้หนกัเพ่ิมกรุณาแจ้ง    

     เจ้าหน้าท่ี  ณ วนัจองทวัร์...อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอียดด้านลา่ง..  

  3.สว่นลกูค้าท่ีจะซือ้อปุกรณ์ท่ีเก่ียวกบัการกีฬา อาทิเช่น ไม้กอล์ฟ ต้องซือ้คา่สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์กีฬาเพ่ิมเติมแยกจากคา่ 
     สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

 

นํา้หนักขาไป /กลับ (ราคา

ต่อเท่ียว) 

  

5Kg. 

 

ราคา [จ่ายเพ่ิม] บาท 

10 Kg. 

 

20 Kg. 

อตัราของเกาหลี 350.- 550.- 1,490.- 

 
**ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่รับซือ้นํา้หนกัเพิ่มหลงัจากทําการจองแล้ว** 

ถ้าลกูค้ามีนํา้หนกัเกินกําหนดต้องจ่ายค่าสมัภาระเพิ่มหน้าเคาน์เตอร์ตามอัตราที่สายการบินกําหนด… 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อคา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ 

ไมส่ามารถควบคมุได้ เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การลา่ช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจ

คนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

รวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํา้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเข้า

หรือออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหนึ่ง                 

2.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 



3.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

4.  กรณีท่ีคณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้

ท่านทราบลว่งหน้า 5-7วนัก่อนการเดินทาง 

5. เม่ือท่านทําการซือ้โปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตทุกุข้อแล้ว 

**สําคญั!! บริษัท ทําธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศเกาหลีโดยผิดกฎหมาย

และในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและเกาหลี ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของเจ้าหนา้ที่เท่านัน้ลูกคา้ทกุ

ท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้ส้ิน** 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 

2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 

3. คณะจองไมถ่ึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีนํา้มนัไว้เรียบร้อยแล้ว 

2.  คา่ท่ีพกั 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน 

3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ

4.  หวัหน้าทวัร์หรือมคัคเุทศก์ท้องถ่ินผู้ ชํานาญเส้นทางดแูลตลอดการเดินทาง 

5.  ประกนัอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

6.  ค่าประกันอุบัติ เหตุคุ้ มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 

 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 

 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 3 ล้านบาท] 

 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 1.5 ล้านบาท] 

7.  สมัภาระนํา้หนกัไมเ่กินท่านละ 20 กก. 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ทําหนงัสือเดินทางไทย 

2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ เป็นต้น 



3. คา่นํา้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม 

4. วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผู้ เดินทางถือหนังสือเดินทางตา่งด้าว หรือ ประเทศท่ีท่ีต้องทําวีซ่าเข้าประเสา

ธารณรัฐเกาหลีใต้ คา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าท่านละ 1,750 บาท สําหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางตา่งด้าว จะต้อง

ทําเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 

5. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ (รวมท่านละ 1,750 บาท/ท่าน/ทริป) 

 

เงื่อนไขการจอง 
1. ชําระเงินมดัจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเข้าบญัชีและส่งหลกัฐานการ โอน

เงินให้เจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลเส้นทาง ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับ เงินมดัจําแล้วเท่านัน้ 

2.       สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน  

3.       หากท่ าน ท่ี ต้องการออกตั๋ว โดยสารภายใน ประเทศ  (กรณี ลูก ค้ าอยู่ต่ างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อ 

                    เจ้าห น้ าท่ี  ก่ อน ออกบัตรโดยสารทุกค รัง้  ห ากออก บัตรโดย สารโดย มิแจ้ งเจ้าห น้ าท่ี  ทางบ ริษั ท 

                   ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

4.      ห าก ใน ค ณ ะข อ งท่ าน มี ผู้ ต้ อ งก ารดูแ ล พิ เศ ษ  นั่ ง รถ เข็ น  (Wheelchair), เด็ ก , ผู้ สู งอ ายุ , มี โรค 

         ป ระ จํ าตัวห รือไม่ ส ะด วก ใน ก ารเดิน ท างท่ องเ ท่ี ย วใน ระย ะ เวลา เกิ น ก ว่า  4-5 ชั่ ว โม งติ ดต่ อกัน  

         ท่าน และครอบ ครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบ ครัวของท่านเอง เน่ื องจากการเดิน ทาง 

         เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด  
 

การชําระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจัดเตรียมค่าทวัร์ใหเ้รียบร้อย

ก่อนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทตอ้งสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พกัและตัว๋เคร่ืองบิน 

มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1. สําหรับผู้ โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจําทัง้หมด 

2.      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วนั เก็บเงินมดัจําทัง้หมด 

3.      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14วนัเก็บคา่ใช้จ่าย 80% ของราคาทวัร์ ตอ่ท่าน 

4.      ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร์ 

5.      ยกเลิกการเดินทางในวัน เดินทาง ,ถูกปฏิ เสธการเข้า-ออกเมืองทั ง้จากประเทศไทยและประเท ศ 

         ส าธ ารณ รัฐ เก าห ลี ใ ต้  ไม่ มี ก ารคื น เงิน ทั ้งห ม ด ไม่ ว่ า ก รณี ใด ๆ ทั ้ง สิ ้น ใ น ก รณี เจ็ บ ป่ วย  จ น ไม ่   

         สามารถ เดิน ท างได้  จ ะต้ องมี ใบ รับ รองแพท ย์ จ าก โรงพ ย าบ าล รับ รอง ท างบ ริษั ท ฯ  จ ะ ทํ าก าร 

         เล่ือนการเดิน ทางของท่ านไป ยังคณ ะต่อไป  แต่ทั ง้ นี ท้่ านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ี ไม่สามารถเรียก 

         คืนได้คือคา่ธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ท่านละ 10,000 บาทและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

6.      ยกเว้นก รุ๊ป ท่ี เดินทางช่วงวันห ยุดห รือเทศกาล ท่ี ต้องการันตีมัด จํากับ สายการบินหรือค่ามัด จํา 

                  ท่ี พั ก โด ย ต รงห รือ โด ย ก ารผ่ า น ตั วแท น ใน ป ระ เท ศ ห รือ ต่ างป ระ เท ศ แ ล ะไม่ อ าจ ข อ คื น เ งิน ได้  



                  รว ม ถึ ง เ ท่ี ย ว บิ น พิ เศ ษ เช่ น  Extra Flight แ ล ะ  Charter Flight  จ ะ ไม่ มี ก า รคื น เ งิน มั ด จํ า ห รือ ค่ า 

                  ทวัร์ทัง้หมดไมว่า่ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

7.      ก รณี ท่ี ก องตรวจคน เข้าเมืองทั ง้ก รุงเท พ ฯ และใน ต่างป ระเท ศ  ป ฏิ เสธมิ ให้ เดิ น ท างออก  ห รือ   

         เข้าป ระเทศ ท่ี ระบุ ไว้ในรายก ารเดิน ท าง บ ริษั ท ฯ ขอสงวน สิท ธ์ิ ท่ี จะไม่คืน ค่าทัว ร์ไม่ว่าก รณี ใดๆ  

         ทัง้สิน้ 

**สําคญั!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศเกาหลีใตโ้ดยผิด

กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของ

เจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถ

ใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้ส้ิน** 

8.       เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือเดินทางพร้อมคณะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

9.        สําห รับ ผู้ เดิ น ท าง ท่ี อายุ ไม่ถึ ง  18 ปี  และไม่ ได้ เดิ น ท างกับ บิ ดา มารดา ต้องมีจ ดห มาย ยิ น ย อม 

                   ให้บตุรเดินทางไปตา่งประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุัติเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ

คา่บริการท่ีท่านได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 

หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ

โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา

ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปล่ียนแปลง การบริการ

จากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการ

ทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่นืเงินให้สําหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ี

อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  



10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ

เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆทัง้สิน้บริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์การเดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเกาหลีเท่านัน้ 

12. เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

13. เม่ือท่านตกลงชําระเงินคา่บริการไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับ

ในเง่ือนไขและข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

14. โรงแรมท่ีพักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของท่ีพักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมท่ีพกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลี

ตามท่ีระบใุนรายการท่องเท่ียวเท่านัน้ โรงแรมท่ีประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin หรือ

Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ3ท่านขึน้อยู่กบัข้อจํากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของ

ห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ่งมีความแตกตา่งกนัอาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องพกัตดิกนั และไมส่ามารถเสริมเตยีง

ได้ตามท่ีต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมิูตํ่า

เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตวัของท่าน ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสียหายสญูหาย

ลา่ช้า หรืออบุตัิเหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดินทางพร้อม

คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้และถ้าท่าน

ต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเท่ียวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้าน

นํา้มันสน, ศูนย์เคร่ืองสําอาง และร้านพลอย อะเมทสิ ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จาก

ท่านเป็นจาํนวนเงนิ 300 USD ต่อท่าน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านัน้ 

กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้ หากเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ หรือ 

พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเท่ียวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวนั

สดุท้ายของการเดินทางช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้แตถ้่าท่านใดไม่

สนใจก็ไมต้่องซือ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน ทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคบัให้ซือ้แต่อย่างใดแต่เป็น

การบอกกลา่วลว่งหน้าเพ่ือให้ผุ้ เดินทางได้รับทราบ 

19. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนทกุครัง้มิเช่นนัน้ทาง

บริษัทฯจะ ไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ 

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง 
เอกสารท่ีควรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนกัท่องเท่ียวท่ีมา

ท่องเท่ียวโดยสจุริตเท่านัน้ท่ีผา่นเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก  

1. หลกัฐานการทํางานประจําของนักท่องเท่ียว ซึ่งสมควรท่ีนําติดตวัไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร 

จดหมายการทํางานภาษาองักฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จดัคณะ 



2.    ห ลัก ฐาน การเงิน  ใน ระห ว่างก ารท่ องเท่ี ยวป ระเท ศ เกาห ลีสมควรท่ี จ ะนํ าเงิน สดติดตัวไป ด้ วย 

                   ป ระมาณ   300 เห รีย ญ สห รัฐ  ห รือป ระมาณ  300,000 วอน  สํ าห รับ ก ารเดิน ท าง  2  วัน  (ห าก ไม ่

                   มี บั ต ร เ ค ร ดิ ต ค า ร์ ด )  ห า ก มี บั ต ร เค ร ดิ ต ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  เช่ น  Visa Card, American Express,  

                   Dinners Club ห รือ  Master Card ต้ อ ง นํ า ติ ด ตั ว ไป ด้ ว ย ห รือ ห ลั ก ฐ า น ก า ร เ งิน อ่ื น ใด ท่ี จ ะ แ ส ด ง 

                   ให้เจ้าหน้าท่ีทราบวา่ท่านคือนกัท่องเท่ียว 

3.    ใบ รับ รองสถ าน ศึก ษ าห าก ท่านยังอยู่ ในระห ว่างการศึกษ าหรือบัตรนักศึกษ าและควรเดินท าง 

                   กบัผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ท่ีมีนามสกลุเดียวกนั 

4.    หากเป็นพาสปอร์ตใหม ่ควรนําพาสปอร์ตเก่าเย็บเลม่คูก่บัพาสปอร์ตใหมห่รือนําติดตวัไปด้วย  

5.    การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนกัท่องเท่ียว ไมค่วรสวมใสร่องเท้าแตะ 
 


	พระราชวังชางด๊อกกุง (CHANGDEOK PALACE) พระราชวังแห่งนี้เป็นที่พำนักของ พระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์โชซ็อน (Joseon Dynasty)  ซึ่งภายในพระราชวังแห่งนี้ ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลังสำหรับเป็นที่พักผ่อนของพระมหากษัตรย์ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์อายุกว่า 300 ปี, บ่อน้ำ และศาลาริมน้ำ
	///

