
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

เกาหล ีLOTTE WORLD & SKI LOVER 5 วัน 3 คืน 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

พักสกีรีสอร์ท | เล่นสกี | หมู่บ้านสวิสเซอร์แลนด์ | สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์   
ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี | พิพิธภัณฑ์สาหร่าย | พระราชวังชางด๊อกคุง | ช้อปปิ้งถนนฮงแด 

หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง | ช้อปปิ้งย่านเมียงดง | โซลทาวเวอร์ 
 
 
 
 

 
   

 

 

 

  

 

ราคาแนะน าเริ่มต้นเพยีง 16,900.- 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ)  (OZ744 : 01.50-09.20) 
วนัท่ี 2   อินชอน – หมู่บา้นสวิสเซอรแ์ลนด ์– เล่นสกี 
วนัท่ี 3   ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ี – สวนสนกุล็อตเตเ้วิลด ์– โซลทาวเวอร ์- ชอ้ปป้ิงถนนฮงแด 
วนัท่ี 4.  พระราชวงัชางด๊อกคงุ – ศนูยโ์สม – ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง – COSMETIC SHOP – พิพิธภณัฑส์าหรา่ย+ท าคิมบบั+ใส่ชดุฮนับก – Duty 

Free – ตลาดเมียงดง 
วนัท่ี 5.  หมู่บา้นโบราณเกาหลีอนึพยอง – ศนูยส์มนุไพรเกาหลี – Star Park – ฮนุไดเอาทเ์ลท – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – อินชอน – กรุงเทพ (ท่าอากาศ

ยานสวุรรณภมูิ) (OZ743 : 20.20-00.20) 

เดนิทาง มกราคม-กุมภาพันธ ์2563 
 
 
 

 

 



 

 
 

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

23.00 น. 
 

 

คณะมาพร้อมกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ประต ู5 เคาน์เตอร์ K10-K19  (เช็คอินของ
สายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์พร้อมอำนวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 
 

วันที ่2 อินชอน – หมู่บ้านสวิสเซอร์แลนด์ – เล่นสกี 
01.50 น. นำท่านเดินทางสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน (Asiana  Airline) เที่ยวบินที่ OZ744  (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 5-6 ชั่งโมง) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) **ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง
เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองท่ีนั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์
ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม** 

09.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2  ชั่วโมง (เพ่ือ
ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร 

 นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสวิสเซอร์แลนด์  เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ในบรรยากาศแบบสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ในเมือง
คาพยอง  
มีลักษณะเป็นเหมือนหมู่บ้านเล็กๆ  ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสร้างอาคารต่าง ๆ ในสไตล์บ้านเรือนในชนบท
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีสีสันสดใส ซึ่งโอบล้อมไปด้วยภูเขาสีเขียวขจีภายในเมืองคาพยอง ทำให้ที่นี่มี
บรรยากาศผ่อนคลาย อากาศจะเย็นสบายน่าเที่ยวตลอดทั้งปี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “ชาบู ชาบู” 
 นำท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์หนาวสุดขั้ว กับ ลานสกีขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านเล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึ่ง

ปลอดภัยไม่มีอันตราย การเตรียมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ็ คเก็ตกันนํ้า
หรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป พร้อมกับรับฟังข้อแนะนำ และฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง ทั้งนี้
เพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็นสำคัญ และท่านสามารถเล่นและสัมผัสกับหิมะปุยขาวได้อย่างสนุกสนาน   
กิจกรรมภายในลานสกีขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยขอเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตาม
ความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
(*ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี สกีลิฟท์ สโนว์สเลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน*) 



 

 
 

 

 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “หมูย่าง (คาลบี้)” 

ที่พัก พักที ่YANGJI PINE SKI RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
  

 

วันที่ 3 ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ – โซลทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งถนนฮงแด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านชมและเก็บสตรอว์เบอร์รี ที่ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ท่านสามารถเก็บและชิมได้ สตรอว์เบอร์รีเกาหลีจะมีลูก

ใหญ่และรสชาติหวาน ท่านสามารถสั่งซื้อฝากคนทางบ้านได้ 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “บุลโกกิ” 

 นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี ซึ่งมีอาคารสวนสนุกในร่มที่มี
ขนาดใหญที่สุดในโลกอยู่ด้วย การมาเที่ยวเล่นที่นี่จึงสามารถทำได้ทั้งปีโดยไม่ต้องดูสภาพอากาศกันเลย ตั้งอยู่ใจ
กลางเมืองที่รวบรวมความบันเทิงและการชมวิวทิวทัศน์ ภายในมีเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้น  ลานไอซ์สเก็ต ทะเลสาบ 
พิพิธภัณท์หมู่บ้านโบราณเกาหลี ขบวนพาเหรดรูปแบบต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเกาหลีและ
ชาวต่างชาติมาเข้าชมกว่า 6 ล้านคนต่อปี 



 

 
 

สวนสนุกลอตเต้เวิล์ดแบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆได้ 2 โซน ได้แก่“ธีมผจญภัย (Adventure)”ที่เป็นสวนสนุกในร่มที่
ใหญ่ที่สุดในโลกและ“เกาะเวทมนต์(Magic Island)”เป็นสวนสนุกกลางแจ้ง ตั้งอยู่ด้านนอกติดกับทะเลสาบซก
ชอนโฮซู อีกทั้งยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหารนานาชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย 
โดยในส่วนของอาคารสวนสนุกโซนในร่มนั้น ได้รับการออกแบบและตกแต่งมาอย่างดี โครงสร้างภายในใช้หลังคา
เป็นกระจกทั้งหมด ทำให้ถึงแม้จะอยู่ในร่มแต่ก็ได้บรรยากาศแบบกลางแจ้งร่วมด้วย เครื่องเล่นที่น่าสนใจ ได้แก่ 
Gyro Drop(ดรอปทาวเวอร์) สูง 70 เมตร, เครื่องเล่นที่เสมือนอยู่ในพายุทอร์นาโด , Flume Ride เรือยาวโต้
คลื่นสูง และเรือโจรสลัดสเปนแกว่งถึง 75 องศา เป็นต้น หลังจากที่สนุกสนานไปกับเครื่องเล่น ขบวนพาเหรด 
และการแสดงเกือบ 200 โชว์ ก็พลาดไม่ได้ที่จะลองเล่นไอซ์สเก็ตในร่ม  

 

 
 นำท่านชม  โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่า

สามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน 
และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง **ไม่ราคารวมค่าข้ึนลิฟท์ ** 

 

 
 จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งถนนฮงแด แหล่งวัยรุ่นย่านฮงแด มหาวิทยาลัยฮงอิก เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของ

มหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้ง
ยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่



 

 
 

น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ก็ยังไม่แพงอีกด้วย ซึ่ง
จะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป  

ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “เซ็ทปลาย่าง” 
ที่พัก พักที ่INTER CITY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 4 
พระราชวังชางด๊อกคุง – ศูนย์โสม – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำ
คิมบับ+ใส่ชุดฮันบก – Duty Free – ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 นำท่านชม พระราชวังชางด๊อกกุง หรือ พระราชวังชังด็อก เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดของเกาหลี  

สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแทจงแห่งราชวงศ์โชซ็อน เมื่อปี พ.ศ. 1948 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 1955  นำท่านชม 
COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha เป็นต้น 

 

 
 นำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชม

วงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง  2 เท่า เพื่อนำไปบำรุง
ร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนำท่านชม ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็ม
แดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับ
การวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 
เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัด
เอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสน นำท่านชม COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของ
เกาหลี เช่น Rojukiss, Missha เป็นต้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “ซัมเกทัง” 
 
 

นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลีประวัติความเป็นมาและความผูก
ผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย พิเศษ....ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบก พร้อมให้ท่านทำคิมบับหรือ
ข้าวห่อสาหร่ายเกาหลีด้วยตนเองอีกด้วย 



 

 
 

 นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free จากนั้นอิสระ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง หรือ 
สยามสแควร์เกาหลี ท่านสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่น 
เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์ เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบ
รนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสำอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE อีกท้ังยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆจากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวม
วัยรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face 
Shop, Missha เป็นต้น 

 

 
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ 1 ม้ือ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย) 

ที่พัก พักที ่INTER CITY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 5 
หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Star Park – ฮุนไดเอาท์เลท – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – 
อินชอน – กรุงเทพ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) (OZ743 : 20.20-00.20) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 นำท่านชม หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง หมู่บ้านดั้งเดิมสไตล์เกาหลี เปิดสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับความเป็น
อดีตเก่าแก่ของชาวแดนโสม บ้านไม้โบราณ สถานที่อยู่อาศัย และธรรมชาติสุดใกล้ชิด ภายในมีคาเฟ่ โฮสเทส 
โฮมสเตย์ 
และร้านอาหารทั้งแบบเดิมและผสมผสานสมัยใหม่ตั้งอยู่รว่มกันอย่างลงตัว 

  
 จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นำมาแปร

รูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบำรุงร่างกาย 
 นำท่านสู่ STAR PARK ตั้งอยู่บริเวณ MBC World บริษัท กระจายเสียงรายใหญ่ของเกาหลีมีจัดการแสดง

หลากหลายส่วน เชน่ CARPET ZONE ซ่ึงจะจัดในส่วนนั้น เป็นพรมแดงให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ ์เฉกเช่น 
นักแสดงชั้นนำของประเทศเกาหลีใต ้LED MASK ZONE ซึ่งจัดเป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการส่วนแรกของ STAR 
PARK และทุกท่านสามารถชม ส่วนจัดแสดงที่น่าสนใจอีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “จิมดัก” 
 นำท่านเดินทางสู่  ฮุนไดเอาท์เลท  แหล่งช้อปปิ้งสินค้าที่รวบรวมแบรนด์ดัง ที่เต็มไปด้วยร้านแฟชั่นกว่า 200 ร้าน 

ให้ท่านได ้
ช้อปปิ้งอย่างจุใจ นำท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น 
กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ 

ค่ำ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน 
20.20 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน (Asiana Airline) เที ่ยวบินที่ OZ743 (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 5-6 ชั่วโมง) 
00.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 



 

 
 

 

 

 อัตราค่าบริการ : เกาหล ีLOTTE WORLD & SKI LOVER 5 วัน 3 คืน (OZ) 

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี 

 (เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 1 ท่าน ท่าน

ละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี 

 (เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่าน

ละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี 

 (ไม่เสริมเตียง)  
พักกับผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่าน

ละ 

 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

 
พักเดี่ยว 

ท่านละ 

วันที่ 02-06 ม.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 8,900.- 6,500.- 

วันที่ 29 ม.ค.-02 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วันที่ 30 ม.ค.-03 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วันที่ 31 ม.ค.-04 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วันที่ 05-09 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วันที่ 06-10 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วันที่ 07-11 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วันที่ 12-16 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วันที่ 13-17 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วันที่ 14-18 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วันที่ 19-23 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วันที่ 20-24 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วันที่ 21-26 ก.พ. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วันที่ 26 ก.พ.-01 มี.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วันที่ 27 ก.พ.-02 มี.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

วันที่ 28 ก.พ.-03 มี.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 8,900.- 6,500.- 

ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน 



 

 
 

ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทริป) 
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 (เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิ)**เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และท่ีประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  

ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ 
 ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น 

 
 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ 
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจ
คนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้า
หรือออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหนึ่ง                 
2.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
3.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
4.  กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้

ท่านทราบล่วงหน้า 5-7วันก่อนการเดินทาง 
5. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ

แล้ว 
**สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีโดยผิดกฎหมาย
และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้นลูกค้า
ทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น** 
 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 



 

 
 

2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1.  ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว 
2.  ค่าท่ีพัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน 
3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
 เพ่ิมเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
7.  สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 23 กก. 
8.  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัม 
4. วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศท่ีที่ต้องทำวีซ่าเข้าประเสา

ธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,750 บาท สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้อง
ทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทริป) 



 

 
 

  
เงื่อนไขการจอง 

1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการ 
โอนเงินให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเส้นทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ เงินมัดจำแล้วเท่านั้น 

2.       ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
3.       หากท่านที ่ต ้องการออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ  (กรณีล ูกค ้าอย ู ่ต ่างจ ังหว ัด ) ให ้ท ่านต ิดต่อ 

                    เจ ้าหน้าที่  ก ่อนออกบัตรโดยสารทุกครั ้ง  หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ ้าหน้าที่  ทางบริษัท 
                   ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

4.      หากในคณะของท ่านม ีผ ู ้ ต ้องการด ูแลพ ิ เศษ  น ั ่ งรถเข ็น  (Wheelchair), เด ็ก , ผ ู ้ ส ู งอายุ , ม ี โรค 
         ประจำต ัวหร ือไม ่สะดวกในการเด ินทางท ่องเท ี ่ยวในระยะเวลาเก ินกว ่า  4-5 ช ั ่วโมงต ิดต ่อกัน  
         ท ่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาช ิกภายในครอบครัวของท่านเอง  เน ื ่องจากการเด ินทาง 
         เป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด  
 

การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า  15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อย
ก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน 
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด 

2.      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด 
3.      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน 
4.      ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์ 
5.      ยกเลิกการเดินทางในว ันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั ้งจากประเทศไทยและประเทศ 
         สาธารณร ัฐเกาหล ี ใต้  ไม ่ม ีการค ืนเง ินท ั ้ งหมดไม ่ว ่ ากรณ ีใดๆท ั ้ งส ิ ้น ในกรณ ี เจ ็บป ่วย  จนไม่     
         สามารถเด ินทางได้  จะต ้องม ีใบร ับรองแพทย ์จากโรงพยาบาลร ับรอง  ทางบร ิษ ัทฯ จะทำการ 
         เล ื ่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี ้ท ่านจะต้องเสียค่าใช ้จ ่ายที ่ไม ่สามารถเร ียก 
         คืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
6.      ยกเว ้นกรุ ๊ปที ่ เด ินทางช่วงว ันหยุดหรือเทศกาล  ที ่ต ้องการันตีม ัดจำกับสายการบินหรือค่าม ัดจำ 

                  ท ี ่พ ักโดยตรงหร ือโดยการผ ่านต ัวแทนในประเทศหร ือต ่างประเทศและไม ่อาจขอค ืนเง ินได้   



 

 
 

                  รวมถ ึงเท ี ่ยวบ ินพ ิ เศษเช ่น  Extra Flight และ Charter Flight  จะไม ่ม ีการค ืนเง ินม ัดจำหร ือค่า 
                  ทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

7.      กรณีท ี ่กองตรวจคนเข้าเม ืองทั ้ งกร ุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให ้เด ินทางออก หรือ   
         เข้าประเทศที ่ระบุไว ้ในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ท ี ่จะไม่ค ืนค่าทัวร ์ไม่ว ่ากรณีใดๆ  
         ทั้งสิ้น 

**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถ
ให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น** 

8.       เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือเดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

9.        สำหร ับผ ู ้ เด ินทางท ี ่อาย ุไม ่ถ ึง  18 ปี และไม่ได ้เด ินทางกับบ ิดา  มารดา ต ้องมีจดหมายยินยอม 
                   ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 
หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง 
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 



 

 
 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
จัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที ่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่
อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิ
เช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพ่ือ
ท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น 

12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
13. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ  ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
14. โรงแรมทีพั่กในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี
ตามท่ีระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู ่(Twin หรือ
Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบ
ของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริม
เตียงได้ตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มี
อุณหภูมิต่ำเครื่องปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหาย
ล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆท้ังสิ้น 

16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและถ้าท่าน
ต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน้ำมันสน, 
ศูนย์เครื่องสำอาง และร้านพลอยอะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวน
เงิน 300 USD ต่อท่าน 



 

 
 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น 
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ 
เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  และในวัน
สุดท้ายของการเดินทางช่างภาพจะนำภาพถ่ายมาจำหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่
สนใจก็ไม่ต้องซื้อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน ทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับให้ซื้อแต่อย่างใดแต่เป็น
การบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้ผุ้เดินทางได้รับทราบ 

19. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้นทาง
บริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

 
การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง 
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการทำงานประจำของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นำติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร 
จดหมายการทำงานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ 

2.    หล ักฐานการเง ิน  ในระหว ่างการท่องเท ี ่ยวประเทศเกาหล ีสมควรท ี ่จะนำเง ินสดต ิดต ัวไปด้วย 
                   ประมาณ  300 เหร ียญสหรัฐ หร ือประมาณ 300,000 วอน สำหร ับการเด ินทาง 2  ว ัน (หากไม่ 
                   ม ี บ ั ต ร เ ครด ิ ตคาร ์ ด )  ห ากม ี บ ั ต ร เ ครด ิ ตต ่ า งประ เทศ  เ ช ่ น  Visa Card, American Express,  
                   Dinners Club หร ือ Master Card ต ้องนำต ิดต ัวไปด ้วยหร ือหล ักฐานการเง ินอ ื ่นใดท ี ่จะแสดง 
                   ให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว 

3.    ใบร ับรองสถานศึกษาหากท่านย ังอย ู ่ ในระหว ่างการศ ึกษาหร ือบ ัตรนักศ ึกษาและควรเด ินทาง  
                   กับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน 

4.    หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนำพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนำติดตัวไปด้วย  
5.    การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ 

 
 


