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รหัสทัวร B2B1901071 
ทัวรเกาหลี ชิว ชิว 5 วัน 3 คืน (XJ) 
เกาะนามิ สะพานกระจกแกว Soyanggang Sky Walk  
หมูบานบุกชอนฮันอก คาเฟ�โกบงซาน  สวนสนุกเอเวอรแลนด  
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กําหนดการเดินทาง 
วันที่ : 05-09 มิถุนายน 2562    13,900.- 
วันที่ : 15-19 มิถุนายน 2562    13,900.-  
วันที่ : 19-23 มิถุนายน 2562    14,900.-  
วันที่ : 26-30 มิถุนายน 2562    14,900.-  
วันที่ : 06-10 กรกฎาคม 2562    14,900.-  
วันที่ : 10-14 กรกฎาคม 2562    14,900.  
วันที่ : 13-17 กรกฎาคม 2562 (วันหยุดอาฬหบูชาและวันเขาพรรษา)   16,900.  
วันที่ : 25-29 กรกฎาคม 2562 (วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9)   16,900.  
วันที่ : 01-05 สิงหาคม 2562    14,900.  
วันที่ : 08-12 สิงหาคม 2562  (วันแมแหงชาติ)   16,900.  
วันที่ : 28 สิงหาคม -01 กันายน  2562    14,900.  
วันที่ : 04-08 กันยายน 2562     14,900. 
วันที่ : 18-22 กันยายน 2562    13,900.- 
วันที่ : 25-29 กันยายน 2562     14,900.  

 

 

หมายเหตุ :รายการนี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ  
(รวมทานละ 1,750 บาท/ทาน/ทริป ) 

หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
***(เก็บทิปกอนการเดินทางท่ีสนามบินดอนเมือง)**เด็กเก็บเทาผูใหญ** 
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เสนทางการเดินทาง 
วัน โปรแกรมเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมท่ีพัก 
1 กรุงเทพฯ–สนามบินดอนเมือง   ✈  

2 
อินชอน - เกาะนามิ  - คาเฟ�โกบงซาน -สะพาน
กระจกแกว Soyanggang Sky Wall   ✈ � � 

JM/NEW M 
HOTEL*3 หรือ 

เทียบเทา 

3 สวนสนุกเอเวอรแลนด – ศูนยสมุนไพรสนเข็ม
แดง  -Cosmetic – โซลทาวเวอร - ถนนฮงอิก � � � 

GALAXY/DIAM
OND 

RICH/INTER 
CITY HOTEL*3 
หรือ เทียบเทา 

4 
ศูนยโสม- ศูนยยาสมุนไพรเกาหลี - Duty Free   
- พระราชวังชางดอกคุง -หมูบานบุกชอนฮันอก  
-ตลาดเมียงดง - ซุปเปอรมาเกต 

� � X 

GALAXY/DIAM
OND 

RICH/INTER 
CITY HOTEL*3 
หรือ เทียบเทา 

5 อินชอน– กรุงเทพ �    
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โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ–สนามบินดอนเมือง 
18.00 น. คณะมาพรอมกันที่ทาอากาศยานดอนเมืองผู โดยสารขาออกชั ้น3

ประตู4เคานเตอร4 (เช็คอินของสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ) โดย
มีเจาหนาที ่ของบริษัทและหัวหนาทัวรพรอมอํานวยความสะดวก
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน  
       เคร่ืองแอรบัส A330-
300 

ที่น่ังแบบ 3-3-3  

น้ําหนักสัมภาระ 
ขาไป - ขากลับ 20 กก. 

 

 

 
21.05 น. นําทานเดินทางสูสาธารณรัฐเกาหลีใตโดยสายการบิน (Thai Air 

Asia X) เท่ียวบินทีX่J704 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5-6 ช่ังโมง)**
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องเน่ืองจากตองเปนไปตามระบบ
ของสายการบินซึ่งระบบการจองที่น่ังเปนแบบสุมท่ีน่ังวาง หากทานมี
ความประสงคที่จะระบทุี่น่ังบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่น่ัง จะมีคาใชจาย
เพ่ิมเติม สามารถดูอัตราคาบรกิารไดจากทายรายการน้ี** 

วันที่ 2 อินชอน - เกาะนามิ  - คาเฟ�โกบงซาน  
-สะพานกระจกแกว Soyanggang Sky Wall   

04.35 น. 

 

เชา 

 

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลา
ทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัด
หมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น) นําทานผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  

รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารดวยเมนู “อูดง” 
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นําทานชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND)ชมทิวทัศนซึ่งเคยใช
เปนสถานที่ถายทําละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อันโดงดังไป
ทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามิน้ีมีรูปรางคลายใบไม ที่ลอยอยูทาง
ตอนเหนือของแมน้ําฮัน ทานสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เดินผาน
กลางแมกไมแหงสวนสนที่สูงเสียดฟ�า ผานดงตนสน ดอกสน ตน
เกาลัด เลือกน่ังที่มาน่ังริมฝم�งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใตเงาไม 
พรอมมีเวลาใหทานไดเก็บโลเคชั่นประทับใจ ใหทานไดอิสระเลือกชม
ฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยูบนเกาะ หรือ จะเลือกขี่จักรยาน
ชมวิวเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัยจนไดเวลาสมควรอําลาเกาะนา
มิ 

  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู “ชาบู ชาบ”ู 
 นําทานสู คาเฟ�โกบงซาน เปนจุดชมวิวตอนกลางคืนที่ดีที่สุดของเมือง

ชุนชอน มีทัศนียภาพที่นาต่ืนตาต่ืนใจทั้งกลางวัน และกลางคืน มีคาเฟ�
และรานอาหาร ใหทานไดเดินเลนที่ระเบียง หรือในสวน จิบกาแฟ
พรอมเพลิดเพลินไปกับการชมวิวไปดวย ใหบรรยากาศที่ผอนคลาย
กันเลยทีเดียว นําทานสู  สะพานกระจกแกว Soyanggang Sky 
Walkเปนสะพานกระจกใสที่เดินเลนที่ยาวที่สุดในเกาหลี เพิ่งเปดไม
นานมานี้ โดยยาวยื่นออกไปตามแนวของทะเลสาบเอียมโฮ เมืองชุน
ชอน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารดวยเมนู “ทัลคาลบ้ี” 
  พั ก ท ี ่  GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTEL

ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
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วันที่ 3                    สวนสนุกเอเวอรแลนด – ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง  
                             -Cosmetic – โซลทาวเวอร -ถนนฮงอิก 

อิ
โซล

เชา รับประทานอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 
 

นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ถูกขนานนามวาดิสนียแลนด
เกาหลีเปนสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัม
ซุงเปนเจาของ ตั้งอยูทามกลางหุบเขา ใหทานไดอิสระเที่ยวชมทองไป
กับโลกของสัตวป�าซาฟารีชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลกที่นี่ทานจะพบ
เจาป�าสิงโตและเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเปนสุข ชมความนารัก
ของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถไดเปนอยางดี หรือเขาสูดินแดน
แหงเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไมเปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีก
ทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด อาทิเชน สเปซทัวร รถไฟ
เหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็ม
สวน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เปนสวน
ดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เปนดอกกุหลาบ, เดือน
สิงหาคม - เดือนกันยายน เปนสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือน
พฤศจิกายน เปนสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ 
ที่จัดตามตารางประจําวันดวยบัตรเขาชมแบบ ONE DAY TICKET 
เลนไดทุกเครื่องเลนไมจํากัดรอบ เลือกชมและเลือกซื ้อชอบปم�งใน
รานคาของที่ระลึกตางๆอยางมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู “คาลบ้ี” 
บาย 
 

นําทานชม ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง ซึ ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงใน
ประเทศเกาหลีซึ่งจะใชตนสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศ เกาหลี
เหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต
ออกมาเปนนํ้ามันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเปนภูเขา
ประมาณ 70 เปอรเซ็นต โดยกวาจะมาเปนนํ้ามันสนเข็มแดงได 1 
แคปซูลตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ํามัน
มาผลิตและวิจัยออกมาเปนนํ ้ามันสนน้ี นําทานชม COSMETIC 
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SHOPศูนยรวมเครื ่องสําอางชื ่อดังของเกาหลี เช น Rojukiss, 
Misshaเปน นําทานสูชม โซลทาวเวอร 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูง
ที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ทานสามารถ
ชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ 360 
องศาโดยสามารถมองไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม ก็
จะเห็นไกลไปถึงแมนํ้าฮันกัง **ไมราคารวมคาขึ้นลิฟท **   จากนั้นให
ทาน ชอปปم�ง ถนนฮงอิก แหลงวัยรุนยานฮงแด มหาวิทยาลัยฮงอิก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารดวยเมนู “โอซัมบุลโกกิ” 
  พั ก ท ี ่  GALAXY/DIAMOND RICH/INTER CITY HOTEL

ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่4 
ศูนยโสม -ศูนยยาสมุนไพรเกาหลี -Duty Free    
-พระราชวังชางดอกคุง -หมูบานบุกชอนฮันอก   
-ตลาดเมียงดง -ซุปเปอรมาเกต 

เชา รับประทานอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 
 

นําทานสู ศูนยโสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 
ป ซึ่งถือวาเปนโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมให
ทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ท่ีสุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทา 
เพื ่อนําไปบํารุงรางกาย หรือฝากญาติผู ใหญที ่ทานรักและนับถือ  
จากนั้นนําทานชม ศูนยยาสมุนไพรเกาหลี ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม 
สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นํามาแปรรูปเปนรูปแบบตางๆ ที่มี
สรรพคุณรักษาโรค และบํารุงรางกาย  นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอด
ภาษีท่ีหาง Duty Free Lotte 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารดวยเมนู “ซัมเทกัง” 
 
 
 

นําทานสู พระราชวังชางดอกกุง ชังด็อกกุง หรือ พระราชวังชังด็อก 
เปนหนึ่งในหาพระราชวังที่สําคัญที่สุดของเกาหลี สรางขึ้นในรัชสมัย
ของพระเจาแทจงแหงราชวงศโชซ็อน เมื่อป พ.ศ. 1948 แลวเสร็จใน
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 ป พ.ศ. 1955 จากนั้นนําทาน หมูบานบุกชอนฮันอก  หรือบางคน
เรียกวา หมู บานบุคชอนฮันอก เปนอีกหนึ ่งสัญลักษณของเกาหลี 
ทามกลางตึกรามบานชองที่ทันสมัยของกรุงโซล จากนั้นใหทาน ชอป
ปم�งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหลงรวมวัยรุนยานสยามสแควร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนแหลงรวมเครื่องสําอางคชื่อดัง อาทิ Etude, 
Skinfood, The Face Shop, Misshaเปนตน 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย) 
นําทานชอปปم�งทีซุ่ปเปอรมารเก็ตซึ่งมีสินคาตางๆ มากมายใหเลือกซื้อ

หาเปนของฝาก เชน กิมจิ บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป สาหราย 
ขนมขบเค้ียวลูกอม ผลไมตามฤดูกาลและของที่ระลึก
ตางๆ 

 พักที่ GRAND PALACE/ CHOYANG / 
AIR REX HTL OR SML ระดับ 3 ดาว เมืองอินชอน หรือเทียบเทา 

วันที่ 5                     อินชอน– กรุงเทพ อิ
โซล

เชาตรู 
 
 
 
05.50 น. 

10.35 น. 

นําทานสูทาอากาศยานนานาชาติอินชอน 
เพ่ือนําทานเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
ระหวางทางนําทานชอปปم�งที่ ซุปเปอรมารเกต็   
ซึ่งมีสินคาตางๆ มากมายใหเลือกซื้อ 
 
หาเปนของฝาก เชน กิมจิ บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป สาหราย  
ขนมขบเค้ียวลูกอม ผลไมตามฤดูกาลและของที่ระลึกตางๆ 
นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน (Thai Air Asia X) 
เท่ียวบินที่ XJ705 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5-6 ช่ังโมง) 
เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอม
ความประทับใจ 

โปรแกรม :เกาหล ีChill Chill 5 วัน 3 คืน  โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ (XJ) 
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อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง
12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวม

ต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

05-09 มิถุนายน 2562 13,900.- 13,900. 13,900.- 13,900.- ติดตอ
สอบถาม 4,900. 

15-19 มิถุนายน 2562 13,900.- 13,900. 13,900.- 13,900.- ติดตอ
สอบถาม 4,900. 

19-23 มิถุนายน 2562 14,900.- 14,900. 14,900.- 14,900.- ติดตอ
สอบถาม 4,900. 

26-30 มิถุนายน 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- ติดตอ
สอบถาม 4,900. 

06-10 กรกฎาคม 2562 14,900.- 14,900. 14,900.- 14,900.- ติดตอ
สอบถาม 4,900. 

10-14 กรกฎาคม 2562 14,900.- 14,900. 14,900.- 14,900.- ติดตอ
สอบถาม 4,900. 

13-17 กรกฎาคม 2562 16,900.- 16,900. 16,900.- 16,900.- ติดตอ
สอบถาม 4,900. 

25-29 กรกฎาคม 2562 16,900.- 16,900. 16,900.- 16,900.- ติดตอ
สอบถาม 4,900. 

01-05 สิงหาคม 2562 14,900.- 14,900. 14,900.- 14,900.- ติดตอ
สอบถาม 4,900. 

08-12 สิงหาคม 2562 16,900.- 16,900. 16,900.- 16,900.- ติดตอ
สอบถาม 4,900. 
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28 สิงหาคม - 01กันยายน 
2562 14,900.- 14,900. 14,900.- 14,900.- ติดตอ

สอบถาม 4,900. 

04-08 กันยายน 2562 14,900.- 14,900. 14,900.- 14,900.- ติดตอ
สอบถาม 4,900. 

18-22 กันยายน 2562 13,900.- 13,900. 13,900.- 13,900.- ติดตอ
สอบถาม 4,900. 

25-29 กันยายน 2562 14,900.- 14,900. 14,900.- 14,900.- ติดตอ
สอบถาม 4,900. 

*** ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.-  *** 
***ราคาน้ีรวมรายการทัวร และ ตั๋วเครื่องบิน*** 

***ราคาน้ีเฉพาะกรุปหนารานเทาน้ัน กรุปเหมาโปรดสอบถามอีกคร้ัง*** 
**ราคาน้ีสําหรับลูกคาท่ีถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน!! ** 

**สําหรับลูกคาท่ีถือพาสปอรตไทยไมตองทําวีซาเขาประเทศเกาหลีใต หากลูกคาชาวตางชาติ
โปรดตดิตอสอบถามอีกครัง้** 

หมายเหตุ :รายการนี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวมทานละ 1,750 บาท/
ทาน/ทริป) 
หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
 (เก็บทิปกอนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง)**เด็กเก็บเทาผูใหญ** 
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ 

พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต  

ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณี
ใดๆ ทิ้งสิ้น 
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หมายเหตุ **   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอง
แจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ
เพื่อความเหมาะสมไมวาจะเกิดจากความขัดของของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทําให
ไมสามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการไดโปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบาง
รายการ และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีจํานวน
ผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย    อัตราคาบริการน้ี สําหรับเดินทางต้ังแต 30 ทาน
ขึ้นไป ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 30 ทาน 

**ลูกคาท่ีบินกบัสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซมีเงื่อนไขเพิ่มตามรายละเอียดดานลาง ** 
 
    1.หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อ Quiet Zone หรือที่น่ัง Long Leg มีรายละเอียดคาใชจาย
เพ่ิมเติมดังนี ้
 
        2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 
 
        Quiet Zone Lagroom Seat  1,800.-/เท่ียว(แถวที่7) 
 
        Quiet Zone Seat   600.-/เท่ียว 
  
        Lagroom Seat   1,700.-/เท่ียว(แถวที่ 15,16,17) 
  
           Lagroom Seat   1,600.-/เท่ียว(แถวที่34,35) 
 
     *** Legroom Seat (บริเวณ EXIT SEAT)ไมอนุญาตใหเด็กอายุกวา 15 ป,  
         ผูใหญอายุเกิน 60 ป, สตรีมีครรภ, ผูพิการน่ัง 
 
      Baby Bassinet 1,600/เท่ียว(ตะกราเด็ก)  
         (จองคูLegroom Seat) 
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  2.ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเป�าใหทานละ20 กก. ตอ 1 เท่ียวการเดินทาง ทานใดประสงคจะ
ซื้อน้ําหนักเพิ่มกรุณาแจงเจาหนาที่  ณ วันจองทัวร...อัตราคาสัมภาระตามรายละเอียดดานลาง..  
  3.สวนลูกคาท่ีจะซื้ออุปกรณที่เกี่ยวกับการกฬีา อาทิเชน ไมกอลฟ ตองซื้อคาสัมภาระเปนคา
อุปกรณกฬีาเพ่ิมเติมแยกจากคาสัมภาระ ตามรายละเอียดดานลาง 

 

 
น้ําหนักขาไป /กลับ (ราคาตอ

เท่ียว) 

  
5Kg. 

ราคา [จายเพิ่ม] 
บาท 

10 Kg. 

 
20 Kg. 

อัตราของเกาหลี 350.- 550.- 1,490.- 
 

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับซื้อน้ําหนักเพิ่มหลังจากทําการจองแลว** 
ถาลูกคามีน้ําหนักเกินกําหนดตองจายคาสัมภาระเพ่ิมหนาเคานเตอรตามอัตราท่ีสายการบินกําหนด

... 
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เงื่อนไขการใชบริการ 

  1.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม 
 สามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา 
 เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตให
เขาเมืองรวมท้ังในกรณีที ่
 ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดิน
ทางเขาหรือออกนอก ประเทศ 
         ใดประเทศหน่ึง                 
2.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 
3.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
4.  กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดย
ทางบริษัทฯ จะแจงใหทาน 
 ทราบลวงหนา 5-7 วันกอนการเดินทาง  
5.  เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไข
ของหมายเหตุทุกขอแลว 

**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศ
เกาหลีโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและเกาหลี ขึ้นอยูกับ
การพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้นลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยของทานเอง
ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
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อัตราคาบริการน้ีรวม 
 
1. คาบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุป) รวมภาษี สนามบินและภาษีนํ ้ามันไว
เรียบรอยแลว 
2. คาท่ีพัก 3 คืน หองละ 2 - 3 ทาน 
3. คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
4. หัวหนาทัวรหรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
5. ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
6. สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ 20 กก.  
7. ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
 -เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 -เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 
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อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย 
2.  คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร - เครื ่องดื ่ม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คา
โทรศัพท เปนตน 
3. คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม 
4. วีซาเขาประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผูเดินทางถือหนังสือเดินทางตางดาว หรือ ประเทศที่ที่

ตองทําวีซาเขาประเสาธารณรัฐเกาหลีใต คาธรรมเนียมการยื่นวีซาทานละ 1,750 บาท 
สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวย
ตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

5. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ (รวมทานละ 1,750 บาท/ทาน/ทริป) 
 

เงื่อนไขการจอง  
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชี

และสงหลักฐานการ โอนเงินใหเจาหนาที่ที่ดูแลเสนทาง ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับ เงินมัดจํา
แลวเทาน้ัน 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  
3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ  
 คาใชจายที่เกิดขึ้น 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป�นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
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คาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน 
มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1.  สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวี
ซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 

2.  ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด 
3.  ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร ตอทาน 
4.  ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร 
5. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและ

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมีการคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป�วย 
จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ 
จะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วทานละ 10,000 บาทและคาใชจาย
อ่ืนๆ 

6.  ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคา
มัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืน
เงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืน
เงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 
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7. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศเกาหลีใตโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทย
และเกาหลีใต ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการ
ตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆได
ทั้งสิ้น** 

8. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง   
 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น  
9. สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมาย

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
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เงื่อนไขการเดินทาง 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจน
ไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และ

อื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง
หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และ
จะไมรับผิดชอบคืนคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบรษิัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัท
ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื ่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการน้ันๆ 
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8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา 

10. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีประเทศไทย และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง 

11. บริษัทของสงวนสิทธไมค ืนคาบริการไมว ากรณีใด ๆทั ้งสิ ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผู มี
จุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเกาหลีเทาน้ัน 

12. เที่ยวบิน และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตอง
แจงใหทราบลวงหนา 
13. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 

จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตาง

กับประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอางอิง
ตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวเทานั้น โรงแรมท่ี
ประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเปนแบบหองพักคู (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ทานมี
ความประสงคจะพักแบบ3ทานขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของ
หองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน และ
ไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการโรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื ่องปรับอากาศ
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เนื ่องจากประเทศเกาหลีอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ ่าเครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการ
ในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

15. กระเป�าสัมภาระตางๆถือเปนทรัพยสินสวนตัวของทาน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหายสูญหายลาชา หรืออุบัติเหตุตางๆ ใดๆท้ังสิ้น 

16. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน 
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและถาทานตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวรเพื่อทองเที่ยวเอง โดย
ไมลงรานศูนยโสม, ศูนยสมุนไพร, รานนํ้ามันสน, ศูนยเครื่องสําอาง และรานพลอยอะ
เมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 USD ตอ
ทาน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิราคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเท่ียวเปนหมูคณะแบบ 
Join Tour เทานั้น กรณีตองการตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเปน
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ หรือ พระสงฆ เก็บคาใชจายเพ่ิม ทานละ 4,000 บาท 

18. ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง และในวันสุดทายของการเดินทางชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทาน
ใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของ
ทาน ทางบริษัททัวรไมมีการบังคับใหซื้อแตอยางใดแตเปนการบอกกลาวลวงหนาเพ่ือใหผุ
เดินทางไดรับทราบ 

19. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที ่ของบริษัท 
 กอนทุกครั้งมเิชนน้ันทางบริษัทฯจะ ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิ้น 
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ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหา
โรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที ่เกิดจากโรงแรมที ่พัก ยานพาหนะ,  อัน
เนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, 
การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, 
การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที ่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ ่น,  
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี ่ยวของกับสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดง
เหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความ
คุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทาง
ถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสาร
เพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียด
ดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้ง
ปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและ
คํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ ่งรวมเดินทางเปน
สําคัญ 



 

             จาก 22 

 

การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง 

เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะ
พิจารณาใหเฉพาะนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวโดยสุจริตเทานั้นที่ผานเขาเมืองได และ
พิจารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเที่ยว ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงดวย เชน บัตร
พนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมาย
รับรองออกโดยบริษัทผูจัดคณะ 

2. หลักฐานการเงิน ในระหวางการทองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไป
ดวยประมาณ  300เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2   
วัน (หากไมมีบัตรเครดิตคารด) หากมีบัตรเครดิตตางประเทศ เช น Visa Card, 
American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตองนําติดตัวไปดวยหรือ
หลักฐานการเงินอ่ืนใดที่จะแสดงใหเจาหนาที่ทราบวาทานคือนักทองเที่ยว 

3. ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยังอยูในระหวางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควร
เดินทางกับผูปกครอง เชน บิดา มารดา ป�า นา อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน 

4. หากเปนพาสปอรตใหม ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติดตัวไป
ดวย  

5. การแตงกายสุขภาพและแลดูเปนนักทองเที่ยว ไมควรสวมใสรองเทาแตะ 
 

******HAVE A NICE TRIP****** 


