
 

ทวัร์เกาหลี Winter Love Seoul 5 วนั 3 คืน (OZ) 
 

 

 

 

Anyang Art Park | เลน่สกี | ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ ี| สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์
พระราชวงัเคียงบก | วดัโชเกซา | วดัวาวจูองซา |  ช็อปป้ิงย่านเมียงดง | โซลทาวเวอร ์

 
 

 

 

 

เกาหลี Winter Love Seoul 5 วัน 3 คืน 

เดนิทาง พฤศจกิายน-ธันวาคม 2562  

 

 

 

 

ราคาแนะน าเพยีง 14,900.- 



 

ทวัร์เกาหลี Winter Love Seoul 5 วนั 3 คืน (OZ) 
 

   

 

 

 

 

  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  (OZ744 : 01.50-09.20) 

23.00 น. 
 

 

คณะมาพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 3 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K10-K19  (เช็คอินของสายการบิน
เอเชียน่า แอรไ์ลน)์ โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทและหวัหนา้ทวัรพ์รอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการ
เดินทางใหก้บัทกุท่าน 

วันที่ 2 อินชอน –  Anyang Art Park – วัดวาวูจองซา – ป้อมฮวาซอง – ซูวอน 
01.50 น. น าท่านเดินทางสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน (Asiana  Airline) เที่ยวบินที่ OZ744  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-

6 ชั่งโมง) **ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองท่ีนั่งเป็น
แบบสุ่มที่นั่งวา่ง หากท่านมคีวามประสงคท์ี่จะระบทุี่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนท่ีนั่ง จะมีคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเติม สามารถดอูตัรา
ค่าบรกิารไดจ้ากทา้ยรายการนี*้* 

09.20 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลี เวลาทอ้งถิ่นเรว็กวา่ประเทศไทย 2  ชั่วโมง (เพื่อความสะดวก
ในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

 น าท่านชม  Anyang Art Park สวนศิลปะสดุฮิป อิสระใหท้่านเยี่ยมชม พรอ้มเช็คอินจดุถ่ายภาพที่แต่ละจดุมีลกัษณะโดดเด่น
เฉพาะตวัทัง้หมด 25 จดุ  กบังานศิลปะดีไซนส์วยแปลกตา ฝีมือของนกัออกแบบนานาประเทศชื่อดงัอีกดว้ย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “โอซัมบุลโกกิ” 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ)  (OZ744 : 01.50-09.20) 
วนัท่ี 2   อินชอน –  Anyang Art Park – วดัวาวจูองซา – ป้อมฮวาซอง – ซูวอน 
วนัท่ี 3   เล่นสกี – ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ี – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– ถนนฮงอิก – 943 King’s Cross คาเฟ่ธีม แฮรร์ี่ พอตเตอร ์
วนัท่ี 4.  พระราชวงัเคียงบก – ศนูยโ์สม – COSMETIC SHOP – โซลทาวเวอร ์– วดัโชเกซา – Duty Free – ตลาดเมียงดง  
วนัท่ี 5.  ศนูยส์มนุไพรเกาหลี – พิพิธภณัฑส์าหรา่ย – Star Park – ฮนุไดเอาทเ์ลท – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – อินชอน – กรุงเทพ (ท่าอากาศยานสวุรรณ

ภมูิ) (OZ743 : 20.20-00.20) 
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 น าท่านชม วัดวาวูจองซา เป็นวดันิกายหินยาน ตัง้อยู่ในสถานที่ธรรมชาติท่ามกลางหุบเขาอนัสวยงาม ก่อสรา้งขึน้เมื่อ ค.ศ.
1970 โดย Jim Hae-Guen  วดันีเ้ป็นวดัตน้ก าเนิดของพทุธศาสนานิกายนิพพานแห่งเกาหลี ทจดุเด่นของวดั คือ พระเศียรของ
พระพุทธรูปมีขนาดใหญ่ ความสงู 8 เมตร วางตัง้อยู่บนกองหินที่เรียงรายกันไดอ้ย่างสวยงามคลา้ยล าตวัของพระพุทธองค์ 
ประดิษฐานอยู่ดา้นหลงัของสระน า้ เป็นพระเศียรสลกัดว้ยไมท้ี่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก ใหเ้ป็นรูปสลกัจากไมท้ี่มีขนาดใหญ่
ที่สดุในโลก จึงท าใหม้ีทวัรเ์กาหลีเขา้มาสกัการะเป็นจ านวนมาก 

 จากนัน้น าท่านชม ป้อมฮวาซอง ซึ่งไดร้บัจดทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก ในการประชมุคณะกรรมการมรดกโลกสมยัสามญัครัง้
ที่ 21 เมื่อปี พ.ศ. 2528 ที่เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี ก าแพง ป้อมฮวาซอง มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีป้อมปราการ  
หรือประตเูมือง ทัง้หมด 4 ทิศ ประกอบดว้ยเชิงเทิน 48 หลงั  และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “ชาบ ูชาบ”ู 
ทีพ่ัก พกัที่ CENTRAL PLASA HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

  

วันที่ 3 
เล่นสกี – ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ี – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ – ถนนฮงอิก – 
943 King’s Cross คาเฟ่ธีม แฮรร่ี์ พอตเตอร ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางไปสมัผสัประสบการณห์นาวสดุขัว้ กบั ลานสกีขนาดใหญ่ อิสระใหท้่านเล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึ่งปลอดภยัไม่มีอนัตราย 

การเตรียมตวัก่อนเล่นสกีควรเตรียมถงุมือสกี ผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เสือ้แจ็คเก็ตกนัน า้หรือผา้ร่ม และกางเกงรดัรูป พรอ้มกับ
รบัฟังขอ้แนะน า และฝึกวิธีการเล่นจากไกดท์อ้งถิ่นก่อนลงสนามจรงิ ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั และท่าน
สามารถเล่นและสมัผสักบัหิมะปยุขาวไดอ้ย่างสนกุสนาน   กิจกรรมภายในลานสกีขึน้อยู่ตามสภาพอากาศ หากสภาพอากาศ
ไม่เอือ้อ านวยขอเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
(*ราคาทัวรย์ังไม่รวมค่าอุปกรณก์ารเล่นสกี สกีลิฟท ์สโนวส์เลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน*) 

 

 
 น าท่านชมและเก็บสตรอวเ์บอรร์ี ที่ฟารม์สตรอวเ์บอรรี์ ท่านสามารถเก็บและชิมได ้สตรอวเ์บอรร์ีเกาหลีจะมีลกูใหญ่และ

รสชาติหวาน ท่านสามารถสั่งซือ้ฝากคนทางบา้นได ้
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “คาลบี”้ 

 น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถกูขนานนามว่าดิสนียแ์ลนดเ์กาหลีเป็นสวนสนกุกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ 
โดยมีบรษิัทซมัซุงเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหบุเขา ใหท้่านไดอ้ิสระเที่ยวชมท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารีชมไลเกอรแ์ฝด
คู่แรกของโลกที่นี่ท่านจะพบเจา้ป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารกัของหมีที่สามารถส่ือสารกับ
คนขบัรถไดเ้ป็นอย่างดี หรือเขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซึ่งจะปลกูดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดูกาล อีกทัง้ยงัสามารถ
สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ึ่งก าลงับานสะพรั่งอวดสีสนัเต็ม
สวน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จดัตามตารางประจ าวนัดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY 
TICKET เล่นไดท้กุเครื่องเล่นไม่จ ากดัรอบ เลือกชมและเลือกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของที่ระลกึต่างๆอย่างมากมาย 

 

 
 จากนั้นให้ท่าน ช้อปป้ิงถนนฮงอิก แหล่งวัยรุ่นย่านฮงแด มหาวิทยาลัยฮงอิก เป็นย่านช้อปป้ิงบริเวณด้านหน้าของ

มหาวิทยาลยัฮงอิก จึงเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเสน้หนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ยงัมีรา้น
กาแฟที่เป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอรี่ รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชั่น คลบั ตลาดศิลปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ 
20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้และรา้นอาหารต่างๆ ก็ยงัไม่แพงอีกดว้ย ซึ่งจะคึกคกัเป็นพิเศษตัง้แต่ช่วงบ่ายเป็น
ตน้ไป 
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 น าท่านเดินทางสู่ 943 King’s Cross คาเฟ่ธีม แฮร์ร่ี พอตเตอร์ มีมุมถ่ายรูปมากมาย มีชุดคลุมกับผา้พันคอทั้ง 4 บา้น

พรอ้มไมก้ายสิทธ์ิใหใ้ส่ถ่ายรูป เครื่องดื่มราคา 4,000 - 6,000 วอน ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศในโลกของแฮรร์ี่ไดแ้บบชิลๆ 
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “ปลาย่าง” 
ทีพ่กั พกัที่ INTER CITY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
พระราชวังเคียงบก – ศูนยโ์สม – COSMETIC SHOP – โซลทาวเวอร์ – 
วัดโชเกซา – Duty Free – ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 จากนั้นน าท่านชม พระราชวังเคียงบก พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394โดยใช้เป็น

ศูนยก์ลางการปกครองในสมยัโบราณโดยเป็นทัง้ที่ประทบัและฐานอ านาจของพระเจา้แทจอนและ ปกครองเกาหลีของญ่ีปุ่ น
ไดส้รา้งอาคารรฐัสภาขนาดยกัษ์ขึน้คั่นเพื่อตอ้งการแสดงนยัเด่นชดัว่าตอ้งการตดัความผูกพนัระหว่างพระราชวงศก์บัราษฎร
อาคารหลงันีไ้ดถู้กรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญ่ีปุ่ นในเขตพระราชวงัยงัมีพระต าหนกัเคียวฮเวรู เป็น
อาคารสองชัน้ตวัพระต าหนกัถูกสรา้งใหย้ื่นออกไปกลางสระน า้ที่เต็มไปดว้ยฝูงหงสส์รา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ส าหรบัจดังาน
เลีย้งพระราชทาน  น าท่านสู่ ศูนยโ์สม ซึ่งรฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดี
ที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลือกซือ้โสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง  2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุง



 

ทวัร์เกาหลี Winter Love Seoul 5 วนั 3 คืน (OZ) 
 

รา่งกาย หรือฝากญาติผูใ้หญ่ที่ท่านรกัและนบัถือ  น าท่านชม COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครื่องส าอางชื่อดงัของเกาหลี เช่น 
Rojukiss, Missha เป็นตน้ 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “ไก่ทอดเกาหลี” 

 
 

 

น าท่านชม ชม  โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สงูที่สดุในโลกมีความสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ท่านสามารถ
ชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้ึงเขาพูกักซนั และถา้หนัไปยงัทิศ
ตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น า้ฮนักงั **ไม่ราคารวมค่าขึน้ลิฟท ์**  
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 จากนัน้น าท่านชม วัดโชเกซา เป็นอีกวดัที่มีความส าคญัของกรุงโซล โดยตัง้อยู่ในย่านอินซาดง โดยวดัแห่งนีถื้อว่าเป็นศนูย์
รวมชาวพุทธนิกายมหายานในเกาหลีที่มีขนาดใหญ่โตที่สดุ สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัราชวงศโ์ชชอนปกครองเกาหลีในปีช่วงปี ค.ศ.
1395 และมีชื่อเสียงทางดา้นของการประดับโคมไฟที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของเทศกาลวิสาขบูชา ที่จะมีการ
ประดับประดาที่สวยงามเป็นอย่างมากจนเป็นที่กล่าวขวญัถึงอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ  จึงนับไดว้่าเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเกาหลีประเภทวดัอนัดบัตน้ๆ ของเกาหลีเลยก็ว่าได ้

  
 
 

น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free จากนั้นอิสระ ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั ณ ตลาดเมียงดง หรือ สยามส
แควรเ์กาหลี ท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนดแ์ฟชั่นล่าสดุของเกาหลีไดท้ี่นี่โดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
เครื่องประดับ ทั้งแบรนด ์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนดเ์กาหลีโดยเฉพาะ เครื่องส าอาง
เช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีรา้นกาแฟ รา้นอาหาร
ต่างๆ 

 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่า1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) 
ทีพ่กั พพักัที่ INTER CITY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
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อัตราค่าบริการ : เกาหลี 5 วัน 3 คืน (OZ)                               

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี 

 (เสริมเตียง)  
พักกบัผู้ใหญ่ 
 1 ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี 

 (เสริมเตียง)  
พักกบัผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี 

 (ไมเ่สริมเตียง)  
พักกบัผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

 
พักเดี่ยว 

ท่านละ 

วนัที่ 28 พ.ย.-02 ธ.ค. 62 14,900.- 14,900.- 13,900.- 12,900.- ติดต่อสอบถาม 5,900.- 

วนัที่ 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 62 14,900.- 14,900.- 13,900.- 12,900.- ติดต่อสอบถาม 5,900.- 

ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 

  
 

วันที ่5 
ศูนยส์มุนไพรเกาหลี – พพิธิภัณฑส์าหร่าย – Star Park – ฮุนไดเอาทเ์ลท 
– ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน – กรุงเทพ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
(OZ743 : 20.20-00.20) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 
 

 

จากนั้นน าท่านชม ศูนยส์มุนไพรเกาหลี ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่น ามาแปรรูปเป็น
รูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคณุรกัษาโรค และบ ารุงรา่งกาย น าท่านสู่ พิพิธภัณฑส์าหร่าย ซึ่งท่านจะไดเ้รียนรูก้ารท าสาหรา่ยของ
ชาวเกาหลีประวัติความเป็นมาและความผูกพันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย พิเศษ....ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกใน
ชุดฮันบก พรอ้มใหท้่านท าคิมบับหรือขา้วห่อสาหร่ายเกาหลีดว้ยตนเองอีกดว้ย จากนั้นน าท่านชม Star Park ใหท้่านได
สมัผสับรรยายการโดยรอบ STAR PRAK บนพืน้ทางเดินของที่นี่ไดร้วมรอยประทบัฝ่ามือ พรอ้มลายเซ็น ดารา นกัรอ้ง ไอดอล 
ดงัไวม้ากมาย เช่น ลีจนุกิ, ปารค์ ชินฮเย, ยนุอนึฮเย เป็นตน้ และยงัสามารถถ่ายรูปคู่ดารานกัแสดงที่ท่านชื่นชอบขนาดเท่าตวั
จรงิไดอ้ีกดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “จิมดัก” 
 น าท่านเดินทางสู่ ฮุนไดเอาทเ์ลท  แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ที่รวบรวมแบรนดด์งั ที่เต็มไปดว้ยรา้นแฟชั่นกว่า 200 รา้น ใหท้่านไดช้้

อปป้ิงอย่างจใุจ น าท่านชอ้ปป้ิงที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึ่งมีสินคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลือกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่ง
ส าเรจ็รูป สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของที่ระลกึต่างๆ 

ค ่า ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านสู่สนามบินอินชอน 
20.20 น. น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน (Asiana Airline) เที่ยวบินที่ OZ743 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 

ชั่วโมง) 
00.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท้์องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทริป) 
หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 (เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง)**เด็กเก็บเท่าผูใ้หญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถื่อหนังสอืเดนิทางไทยเท่าน้ัน 
กรณีถือหนังสอืเดนิทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอกีครัง้ 

พาสปอรต์จะต้องมอีายุก่อนการเดินทางไมน้่อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  

ปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษทัฯ 
 ขอสงวนสทิธไ์มค่ืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้ 

 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  บรษิัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั

ที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของ
เที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้
เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหนึ่ง                 
2.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 
3.  บรษิัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4.  กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทาง

บรษิัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 5-7วนัก่อนการเดินทาง 
5. เมื่อท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
**ส ำคญั!! บริษัท ท ำธุรกิจเพือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคำ้เดินทำงเขำ้ประเทศเกำหลี
โดยผิดกฎหมำยและในขั้นตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ทัง้ไทยและเกำหลี ขึ้นอยู่กับกำร
พจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ท่ำนัน้ลูกคำ้ทกุท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมืองดว้ยตวัของท่ำนเอง ทำง
มคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 
 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
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2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าบตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลบั (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน า้มนัไวเ้รียบรอ้ย

แลว้ 
2.  ค่าที่พกั 3 คืน หอ้งละ 2-3 ท่าน 
3.  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  หวัหนา้ทวัรห์รือมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นผูช้  านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

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

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  สมัภาระน า้หนกัไม่เกินท่านละ 23 กก. 
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศัพท ์

เป็นตน้ 
3. ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 23 กิโลกรมั 
4. วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว หรือ ประเทศที่ที่ตอ้งท า

วีซ่าเขา้ประเสาธารณรฐัเกาหลีใต ้ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าท่านละ 1,750 บาท ส าหรบัผูท้ี่ถือ
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หนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน
การสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 

5. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ (รวมท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทรปิ) 
 

เงือ่นไขการจอง 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชีและส่ง

หลกัฐานการ โอนเงินใหเ้จา้หนา้ที่ที่ดแูลเสน้ทาง ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บั เงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2.       สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน  
3.       หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อ 

                    เจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่  ทางบริษัท 
                   ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

4.      หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค 
         ประจ าตัวหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน  
         ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทาง 
         เป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  
 

กำรช ำระค่ำทวัร์ส่วนทีเ่หลือทำงบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนัท่ำนควรจัดเตรียมค่ำ
ทวัร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก ำหนดเนือ่งจำกทำงบริษัทตอ้งส ำรองค่ำใชจ่้ำยในสว่นของค่ำทีพ่กัและตั๋วเครื่องบิน 
มิฉะนัน้จะถอืว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมตั ิ
 

เงือ่นไขการยกเลิก 
1. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่า

ผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 
2.      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 
3.      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14วนัเก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 
4.      ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1-7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
5.      ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและประเทศ 
         สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่    
         สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ 
         เลื่อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียก 
         คืนไดคื้อค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาทและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ 
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6.      ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล ที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามัดจ า 
                  ที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้   
                  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่า 
                  ทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7.      กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ   
         เขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ  
         ทัง้สิน้ 

**ส ำคัญ!! บริษัทท ำธุรกิจเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำ
ประเทศเกำหลีใตโ้ดยผิดกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมือง ทัง้ไทยและ
เกำหลีใต ้ขึน้อยู่กบักำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ท่ำนัน้ ลูกคำ้ทกุท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคน
เขำ้เมืองดว้ยตวัของท่ำนเอง ทำงมคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

8.       เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือ
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  

9.        ส  าหรบัผูเ้ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอม 
                   ใหบ้ตุรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุติัเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รบัผิดชอบค่าบรกิารท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
ค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งสิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นน้ันทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้สิน้บริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์
การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านัน้ 

12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือ
ว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมที่พกัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของที่พกัแตกต่างกับ
ประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งอิงตาม
การจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านัน้  โรงแรมที่ประเทศ
เกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์
จะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละ
โรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกนัอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนั และไม่สามารถเสรมิเตียง
ไดต้ามที่ตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ใน
แถบที่มีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศที่มีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรพัยส์ินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อความ
เสียหายสญูหายลา่ชา้ หรืออบุติัเหตตุ่างๆ ใดๆทัง้สิน้ 
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16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวรเ์พ่ือท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลง
ร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน ้ามันสน, ศูนย์เคร่ืองส าอาง และร้านพลอย 
อะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 USD 
ต่อท่าน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ 
Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง  หากเป็น
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์เก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิม ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง และในวนัสดุทา้ยของการเดินทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใด
สนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
ทางบริษัททวัรไ์ม่มีการบังคบัใหซ้ือ้แต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้เพื่อใหผุ้เ้ดินทาง
ไดร้บัทราบ 

19. ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯก่อนทุก
ครัง้มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯจะ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 

 
 

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพธิีการเข้าเมือง 
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเ้ฉพาะ
นกัท่องเที่ยวท่ีมาท่องเที่ยวโดยสจุรติเท่านัน้ที่ผ่านเขา้เมืองได ้และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่น าติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตร
พนกังาน นามบตัร จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรบัรอง
ออกโดยบรษิัทผูจ้ดัคณะ 

2.    หลกัฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะน าเงินสดติดตัวไปดว้ย  
                   ประมาณ  300 เหรียญสหรฐั หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรบัการเดินทาง 2  วนั (หากไม่ 
                   มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express,  
                   Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าติดตัวไปดว้ยหรือหลกัฐานการเงินอ่ืนใดที่จะแสดง 
                   ใหเ้จา้หนา้ที่ทราบว่าท่านคือนกัท่องเที่ยว 

3.    ใบรบัรองสถานศึกษาหากท่านยงัอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบตัรนกัศึกษาและควรเดินทาง  
                   กบัผูป้กครอง เช่น บิดา มารดา ปา้ นา้ อา ที่มีนามสกลุเดียวกนั 
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4.    หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เก่าเย็บเลม่คู่กบัพาสปอรต์ใหม่หรือน าติดตวัไปดว้ย  
5.    การแต่งกายสขุภาพและแลดเูป็นนกัท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 


