
 

 

รหสัทวัร GOH1903629 
ทัวรเกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอรแลนด โซลทาวเวอร  
พิพิธภณัฑน้ําแข็ง ตลาดเมียงดง  6วัน 3 คนื  [TG] 
อินชอน เกาะนามิ ฟารมสตรอวเบอรรี  สกีรีสอรทสวน สนุกเอเวอรแลนด สวนพฤษาศาสตร       
ชอปปم�งทงแดมนุ พระราชวงัเคียงบก  หมูบานบุกชอนฮันอก  ศูนยโสม ศูนยสมุนไพรเกาหลี              
ตลาดเมียงดง ศูนยน้ํามันสนเขม็แดง  พิพธิภณัฑสาหราย ทําคิมบับ ฮันบก ชอปปم�งถนนฮงแด             
ซุปเปอรมารเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พักสกีรีสอรท | เกาะนามิ | ฟารมสตรอวเบอรรี | สวนสนุกเอเวอรแลนด  
พระราชวังเคียงบก | โซลทาวเวอร | พิพิธภัณฑภาพวาด3มติิ+พิพิธภัณฑน้ําแขง็ 
ตลาดเมียงดง 
 

เกาหลี Snow Beautiful 6 วัน 3 คืน 
เดินทาง กุมภาพันธ์ –  มนีาคม 2563 

ราคาเริ�มต้นเพียง 23,900.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ)  (TG658 : 23.10-06.35/TG656 : 23.30-
06.55) 

20.00 น. คณะมาพรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 2 เคานเตอร 
C (เช็คอินกรุปของสายการบินไทย) โดยมีเจาหนาทีข่องบริษทั และหัวหนาทัวร พรอม
อํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทกุทาน 

23.10 น. นําทานสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบนิไทย เที่ยวบินที่ TG658 (บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

วันที่ 2 อินชอน (สนามบินอินชอน) – เกาะนามิ – ฟารมสตรอวเบอรรี – สกีรสีอรท 
06.35 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 

ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น) 
นําทานผานพธิีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

 นําทานเดินทางสู เกาะนามิ (ใชเวลาน่ังเรือประมาณ 10-15 นาที) ใหทานไดด่ืมด่ํากบั
ธรรมชาติ แมกไม ทวิสนบนเกาะนามิ ซึ่งถือเปนชวงเวลาทีดี่ที่สดุทามกลางบรรยากาศ
โรแมนติก ใหทานไดยอนรอยละครรักแนว DRAMA ซรีียเกาหลีที่โดงดงัไปทัว่เอเชีย  
WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พรอมเก็บภาพความ
ประทบัใจ ถายรูป กบัดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูป
ปم�นที่สรางขึ้นเพือ่ไว 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)  (TG658 : 23.10-06.35/TG656 : 23.30-06.55) 
วนัที� 2   อินชอน (สนามบินอินชอน) – เกาะนาม ิ–ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – สกีรีสอร์ท 
วนัที� 3   สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ – สวนพฤษาศาสตร์ Seoul Botanic Park –  ช้อปปิ �งทงแดมนุ  
วนัที� 4.  พระราชวงัเคียงบก – หมู่บ้านบกุชอนฮนัอก – ศนูย์โสม – ศนูย์สมนุไพรเกาหล ี– Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาดเมียงดง  
วนัที� 5. ศนูย์นํ �ามนัสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ ทําคิมบบั+ฮันบก – Trick Eyes Museum +Ice Museum – ช้อปปิ �งถนนฮงแด – ซุปเปอร์

มาร์เก็ต – อินชอน (สนามบินอินชอน)   
วนัที� 6. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (TG655 : 21.25-01.20) 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู ทคัคาลบี้ (ไกผัดซอสสไตลเกาหลี) 
 นําทานชมและเกบ็สตรอวเบอรรี ที่ฟารมสตรอวเบอรรี ทานสามารถเกบ็และชิมได 

สตรอวเบอรรี เกาหลีจะมีลกูใหญและรสชาติหวาน ทานสามารถ สั่งซือ้ฝากคนทาง
บานได  

  
จากน้ันพาทานเดินทางไปสัมผัสประสบการณหนาวสดุขัว่ กับ ลานสกขีนาดใหญ 
อิสระใหทานลนสกีอยางเตม็ที ่ซึ่งปลอดภัยไมมีอันตราย การเตรียมตวักอนเลนสกคีวร
เตรียมถงุมือสก ีผาพันคอ แวนกันแดด เส้ือแจคเกต็กันน้ําหรือผารม และกางเกงรัดรูป 
พรอม กับรับฟงขอแนะนํา และฝกวิธกีารเลนจากไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง ทั้งน้ี
เพื่อความปลอดภัยของทานเองเปนสําคัญ และทานสามารถเลนและสมัผัสกบัหมิะ 
ปุยขาวไดอยางสนุกสนาน   กิจกรรมภายในลานสกีขึ้นอยูตามสภาพอากาศ หาก
สภาพอากาศไมเอ้ืออํานวยขอเปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา 
 
(*ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสก ีสกลีิฟท สโนวสเลด สกคีาเลนรวม



 

 

ชุดประมาณ 50,000 วอน*) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู บลุโกกิ (หมูผัดซอส) 
ที่พัก พักที่ VIVALDI SKI RESORT หรือ PHOENIX PARK SKI RESORT หรือ

เทียบเทา 

วันที่ 3 สวนสนุกเอเวอรแลนด – สวนพฤษาศาสตร Seoul Botanic Park –  ชอป
ปم�งทงแดมุน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ถกูขนานนามวาดิสนียแลนดเกาหลีเปนสวน
สนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซงุเปนเจาของ ต้ังอยูทามกลาง
หุบเขา ใหทานไดอิสระเที่ยวชมทองไปกับโลกของสตัวป�าซาฟารีชมไลเกอรแฝดคูแรก
ของโลกที่น่ีทานจะพบเจาป�าสงิโตและเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเปนสุข ชมความ
นารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขบัรถไดเปนอยางด ีหรือเขาสูดินแดนแหงเทพ
นิยาย สวนส่ีฤด ูซึ่งจะปลกูดอกไมเปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยงัสามารถสนุกกับ
เคร่ืองเลนนานาชนิด อาทิเชน สเปซทวัร รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม
ซึ่งกาํลังบานสะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน (ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - 
เมษายน เปนสวนดอกทวิลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เปนดอกกุหลาบ, 
เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เปนสวนดอกลิลลี,่ เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 
เปนสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ ที่จดัตามตารางประจาํวัน
ดวยบัตรเขาชมแบบ ONE DAY TICKET เลนไดทกุเคร่ืองเลนไมจํากดัรอบ เลือกชม
และเลือกซือ้ชอบปم�งในรานคาของที่ระลึกตางๆอยางมากมาย 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู “คาลบี้” (หมูยางเกาหลี) 
 นําทานสู สวนพฤกษาศาสตร Seoul Botanic Park เปนสวนที่มตีนไมพื้นเมือง

ของเกาหลีมากถงึ 1,300 สายพันธ ภายในสวนจะแบงออกเปนสวนๆเชน สวนจัด
แสดงภายในอาคาร โรงเพาะชําตนกลา สวนระบบนิเวศ ทางเดินเขาซินกัล(Singal 
Mountain) และสวนหยอยธมีตางๆ สวนจัดแสดงภายในอาคารจะประกอบดวย สวน
สมุนไพร สวนพชืกลิ่นหอม เชน ดอกเกกฮวย และดอกคาโมมาย ในสวนของสวนระบบ
นิเวศจะมกีารวางตนไมผสมกันหลายสายพันธตามระบบนิเวศจริงๆในธรรมชาติ สวน
ทางเดินเขาซิลกัลจะมรีะยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยจะมตีนโอทและดอก 
azaleas และ rhododendron บานอยูตลอดทางทําใหเปนหน่ึงเสนทางทีม่ีช่ือเสียง  
สวนพฤษศาสตรเกาหลียังเปนที่ขายเมลด็พันธของดอกไมตางๆดวย ซึ่งจะมแีถมให
ต้ังแตตอนที่ซื้อต๋ัวเขาสวน และมขีายทีร่านขายของที่ระลกึ นอกจากน้ียังมีรานคาเฟ�
และรานอาหารคอยใหบริการดวย ชวงเวลาทีดี่ที่สดุในการมาเที่ยวคือเดือนมิถนุายนถึง
เดือนสิงหาคม เพราะดอกไมกาํลังบานสะพร่ัง 

 นําทาน ชอปปم�ง ตลาดทงแดมุน ตลาดทงแดมุนเปนตลาดคาปลกีคาสงเส้ือผาแฟช่ัน
ในยานทงแดมุนที่ใหญที่สุดในเกาหล ีมชีอปปم�งมอลลทั้งหมด 26 ตึก, รานคามากกวา 
30,000 ราน และโรงงานกวา 50,000 แหง เปดต้ังแตประมาณ 10.30 ถงึตี 5 ปด
ทุกวันจันทรและวันหยดุนักขตัฤกษ  เปนแหลงซื้อของที่ขึ้นช่ืออยางมากอีกแหงของ
เกาหลีใตเลยกว็าได จดัวาเปนตลาดทีอ่ยูในยานที่พัฒนาเต็มพกิดัแลวอยาง เขตทง
แดมุนกู ละแวกน้ีมีแตอาคารและตึกสูงๆดูโออา หรูหรามากเลยทีเดียว 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู (สุกีห้มอไฟ) 
ที่พัก พักที่ INTERCITY HOTEL / HANGANG RAMADA HOTEL ระดับ 3 ดาว 

หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 พระราชวังเคียงบก – หมูบานบกุชอนฮันอก – ศูนยโสม – ศนูยสมุนไพรเกาหลี – 
Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาดเมียงดง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 นําทานชม พระราชวงัเคียงบก พระราชวงัเกาแกที่สุดของราชวงศโชซอน สรางขึ้นใน

ป ค.ศ.1394โดยใชเปนศูนยกลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเปนทั้งที่ประทับและ
ฐานอํานาจของพระเจาแทจอนและ ปกครองเกาหลขีองญี่ปุ�นไดสรางอาคารรฐัสภา
ขนาดยักษขึ้นค่ันเพื่อตองการแสดงนัยเดนชัดวาตองการตัดความผกูพันระหวางพระ
ราชวงศกับราษฎรอาคารหลังน้ีไดถูกร้ือถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปการปลดแอก
จากญีปุ่�นในเขตพระราชวงัยงัมพีระตําหนักเคยีวฮเวรู เปนอาคารสองชั้นตัวพระ
ตําหนักถกูสรางใหยื่นออกไปกลางสระน้ําที่เต็มไปดวยฝูงหงสสรางขึ้นเพื่อใชเปน
สถานที่สําหรับจดังานเลี้ยงพระราชทาน 

 จากน้ันนําทานสู หมูบานบกุชอนฮันนก หรือบางคนเรียกวา หมูบานบุคชอนฮันอก 
เปนอีกหน่ึงสัญลักษณของเกาหล ีทามกลางตึกรามบานชองทีท่ันสมัยของกรุงโซลน้ัน 
หมูบานแหงน้ีก็ยงัคงรักษาอาคารบานเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุค
เกาแก เหมาะสําหรับคนที่ชอบสถานทีท่องเทีย่วเชิงประวติัศาสตร หมูบานบุกชอนฮัน
อกถือเปนสถานทีท่องเที่ยวอีกแหงหน่ึงที่เมื่อนักทองเที่ยวไดไปเยือนแลว จะไดพบกบั
บานของขุนนางระดับสงูของเกาหลีในสมัยกอน ภายในหมูบานมีอาคารแบบด้ังเดิม
ของเกาหลีกวา 100 หลัง (รูปแบบบานแบบด้ังเดมิของเกาหลีเรียกวา ฮันอก
(hanok)) ซึง่เกาแกมาต้ังแตสมัยโชซอน สวนช่ือ บุคชอน(Bukchon) แปลวาหมูบาน
ทางตอนเหนือ ซึง่ต้ังตามตําแหนงที่อยูทางทศิเหนือของสถานที่สําคัญ 2 แหงของกรุง



 

 

โซล คือ คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream) กับ จงโร(Jongno) ใน
ปจจุบันน้ีบานฮันอกหลายหลงัในหมูบานถกูดัดแปลงใหเปนศูนยวัฒนธรรม เกสตเฮาส 
รานอาหาร และโรงน้ําชา เปดใหบริการแกนักทองเที่ยวที่เขามาเพือ่สัมผัสและเรียนรู
วัฒนธรรมเกาหลีแบบด้ังเดมิ และอีกหน่ึงสิง่ทีส่ําคัญกคื็อหมูบานน้ีเปนยานที่มคีน
เกาหลีอยูอาศัยกันจริงๆภายในบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําทานเดินทางสู ศูนยโสม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวาผลติจากโสมทีม่ีอาย ุ6  ป ซึง่
ถือวาเปนโสมทีม่คุีณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวติของโสมพรอมใหทานไดเลือกซือ้โสมที่มี
คุณภาพดีที่ที่สดุและราคาถกูกวาไทยถงึ 2  เทา เพื่อนําไปบํารุงรางกาย หรือฝากญาติ
ผูใหญทีท่านรักและนับถือ  จากน้ันนําทานชม ศูนยยาสมุนไพรเกาหลี ใหทานได
เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีที่นํามาแปรรูปเปนรูปแบบตางๆ ทีม่ี
สรรพคุณรักษาโรค และบํารุงรางกาย 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู ซัมเทกัง (ไกตุนโสม) 
 

 
 จากน้ันนําทานชม COSMETIC SHOP ศูนยรวมเคร่ืองสาํอางช่ือดงัของเกาหลี เชน 

Rojukiss, Missha นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่หาง Duty Free จากน้ัน
อิสระ ชอปปم�งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหล ีทานสามารถ



 

 

เลือกสินคาเทรนดแฟช่ันลาสดุของเกาหลีไดทีน่ี่โดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชน เส้ือผา 
รองเทา กระเป�า เคร่ืองประดับ ทัง้แบรนด เนม เชน EVISU, GAP, ONISUKA 
TIGER และสินคาจากแบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองสําอางเชนETUDE HOUSE, 
SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทัง้ยัง
มีรานกาแฟ รานอาหารตางๆ ทานสามารถลิม้ลองไอศกรีม 2,000วอน ที่สูงเกือบฟุต
ไดที่น้ี และ KRISPY KREME โดนัท ที่สุดแสนอรอย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู บฟุเฟ�ตขาปูยักษ 
ที่พัก พักที่ INTERCITY HOTEL / HANGANG RAMADA HOTEL  ระดบั 3 ดาว 

หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 
ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง – พิพิธภณัฑสาหราย+ ทําคิมบับ+ฮันบก – Trick Eyes 
Museum +Ice Museum – ชอปปم�งถนนฮงแด – ซุปเปอรมารเก็ต – อินชอน 
(สนามบินอินชอน)   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําทานชม ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี

ซึ่งจะใชตนสนเขม็แดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลติโดยใชเทคโนโลยี
พรอมกบัการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใตออกมาเปนน้ํามันสนเขม็แดง ภมูิประเทศของ
ประเทศเกาหลีเปนภูเขาประมาณ 70 เปอรเซน็ต โดยกวาจะมาเปนน้ํามันสนเขม็แดง
ได 1 แคปซูลตองใชใบสนเขม็แดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ํามันมาผลิต
และวิจัยออกมาเปนน้ํามันสน 

 นําทานสู พิพิธภัณฑสาหราย ซึ่งทานจะไดเรียนรูการทําสาหรายของชาวเกาหลีประวติั
ความเปนมาและความผกูผันที่ชาวเกาหลทีี่มตีอสาหราย พิเศษ....ใหทานไดถายรูปเปน
ที่ระลกึในชุดฮันบก พรอมใหทานทําคิมบับหรือขาวหอสาหรายเกาหลดีวยตนเองอีก
ดวย 

 
 

นําทานสู Trick Eyes Museum เปนอารตแกลเลอร่ีภาพวาดที่ใชเทคนิค “trompe 
l’oeil” ทีป่รับใหงานศิลปะ 2 มติิใหเกิดเปนภาพลวงตาใหเปนแบบ 3 มิต ิซึ่งผูเขาชมก็
จะไดเพลดิเพลินไปกับการโพสทาตางๆใหเขาไปเปนสวนหน่ึงของภาพศิลปะดานนอก
ของหองโถงนิทรรศการตกแตงภายในดวยสไตลกรีซคลายซานโตริน่ี รวมถงึน้ําพ ุ
อุปกรณตกแตงอ่ืนๆ และรานคาเฟ�ที่เสิรฟกาแฟออแกนนิคแสนอรอยและเคร่ืองด่ืม
อ่ืนๆอีกดวย จากน้ันนําทานชม Ice Museum ซึง่เปนเมอืงน้ําแขง็เปนศิลปะการ
แกะสลักน้ําแขง็แบบไมธรรมดา หากแตเปนการจําลองเปนเมืองน้ําแข็ง และยงัเอาใจ
เด็กๆดวยการสรางสไลเดอรน้ําแขง็อีกทัง้ยงัมกิีจกรรมและโซนตางๆใหนักทองเที่ยวเขา
ชมไดโดยไมมีเบ่ือ เชน น่ังรถลากกวางรูดอรฟ ถายรูปคูกบัคุณลงุซานตาน้ําแขง็ และ



 

 

โพสทาถายรูปกบับรรดานกแพนกวินน้ําแขง็ทัง้หลาย สํารวจถํา้น้ําแข็ง เอสกิโมและ
เย่ียมชมปราสาทน้ําแขง็ มีจดุชมววิบนกําแพงเมืองน้ําแข็ง และโรงแรมที่สรางจําลองขึ้น
จากการแกะสลักจากน้ําแขง็ทัง้หมด ซึง่นักทองเที่ยวสามารถตืน่ตาตื่นใจและสัมผัสกับ
ความหนาวอุณหภมูติิดลบมากกวา 5 องศาไดทุกวัน ไมมวีันหยุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารดวยเมนู จิมดัก(ไกอบซีอิ๊ววุนเสน) 
 นําทาน ชอปปم�งถนนฮงแด เปนยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของมหาวทิยาลัยฮงอิก

(Hongik University) จงึเปนศูนยรวมเดก็วยัรุนและเด็กมหาวทิยาลัย เปนอีกเสน
หน่ึงทีม่ีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยงัมีรานกาแฟที่เปนเอกลกัษณ แกลเลอร่ี รานคา
จําหนายสินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารทีน่าสนใจในหมูวัยรุนอาย ุ
20-30 ปทีนิ่ยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆก็ยังไมแพงอกีดวย 
ซึ่งจะคึกคกัเปนพิเศษต้ังแตชวงบายเปนตนไป เพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปด
ใหบริการ ของทีข่ายกันเยอะสวนใหญก็จะเปนสินคาแฟช่ัน เชน เส้ือผา กระเป�า 
รองเทา ของกิ๊ฟชอป เคร่ืองเขียน และที่เยอะไมแพกันกคื็อขนมตางๆ 
 

 นําทานชอปปم�งที ่ซุปเปอรมารเก็ต ซึ่งมีสินคาตางๆ มากมายใหเลือกซือ้หาเปนของ
ฝาก เชน กิมจิ บะหมี่กึง่สําเร็จรูป สาหราย ขนมขบเค้ียว ลกูอม ผลไมตามฤดูกาลและ
ของที่ระลกึตางๆ 

 นําทานเดินทางสู สนามบินอินชอน 
 

21.25 น. นําทานกลบัสู กรุงเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมิู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่
TG655 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
 



 

 

วันที่ 6 กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ) (TG655 : 21.25-01.20) 
01.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
 

อัตราคาบริการ : เกาหล ีSnow Beautiful 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย                                  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน
12ป (เสริม
เตียง) 
พักกับผูใหญ 
1 ทาน ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน
12ป (เสริม
เตียง) 
พักกับผูใหญ 
2 ทาน ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน
12ป (ไมเสริม
เตียง) 
พักกับผูใหญ 
2 ทาน ทานละ 

 
ไมรวมตั๋ว 
ทานนะ 

 
พักเดี่ยว 
ทานละ 

วันที่ 06-11 ก.พ. 63 24,900 24,900 23,900 22,900 ติดตอสอบถาม 8,900.- 
วันที่ 07-12 ก.พ. 63 24,900 24,900 23,900 22,900 ติดตอสอบถาม 8,900.- 
วันที่ 12-17 ก.พ. 63 24,900 24,900 23,900 22,900 ติดตอสอบถาม 8,900.- 
วันที่ 19-24 ก.พ. 63 23,900 23,900 22,900 21,900 ติดตอสอบถาม 8,900.- 
วันที่ 20-25 ก.พ. 63 23,900 23,900 22,900 21,900 ติดตอสอบถาม 8,900.- 
วันที่ 04-09 มี.ค. 63 23,900 23,900 22,900 21,900 ติดตอสอบถาม 8,900.- 
วันที่ 18-23 มี.ค. 63 23,900 23,900 22,900 21,900 ติดตอสอบถาม 8,900.- 
วันที่ 27 มี.ค.-01 เม.ย 63 23,900 23,900 22,900 21,900 ติดตอสอบถาม 8,900.- 
ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 10,900.- ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน  

 
ไมรวมคาทปิมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถรวม 1,750 บาท/ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรจากเมืองไทยตามความพึงพอใจในการบริการ 
 (เก็บทปิกอนการเดินทางที่สนามบินดอนเมอืง) **เด็กเก็บเทาผูใหญ** 
 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 
พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต  
ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ ทางบรษัิทฯ 
 ขอสงวนสิทธไมคนืคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ

สดุวิสัยทีท่าง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลาชา
หรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออก
หรือกองตรวจคนเขาเมอืงของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมืองรวมทัง้ในกรณีที่ทาน
จะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขา
หรือออกนอก ประเทศใดประเทศหน่ึง 

2.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 

3.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
4.  กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดย

ทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 5-7 วันกอนการเดินทาง 
5. เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไข

ของหมายเหตุทกุขอแลว 
 

กรณีคณะออกเดินทางได 
1. คณะจองจาํนวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมหีัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจาํนวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มหีัวหนาหัวหนาทวัร) 
3. คณะจองไมถึงจาํนวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาบัตรโดยสารช้ันทศันาจรไป – กลับ (ต๋ัวกรุป) รวมภาษ ีสนามบินและภาษีน้ํามันไว
เรียบรอยแลว 

2.  คาทีพ่ัก 3 คืน หองละ 2-3 ทาน 
3.  คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  หัวหนาทวัรหรือมคัคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท เสียชีวติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข

ตามกรมธรรม) 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตวุงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงือ่นไขของกรมธรรม  



 

 

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูลเพิม่เตมิกับทางเจาหนาทีบ่ริษทัได ** 

 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 

ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ 30 กก. 
8.  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทาํหนังสือเดินทางไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซกัรีด คา

โทรศัพท เปนตน 
3. คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม 
4. วีซาเขาประเทศเกาหลี ในกรณีทีผู่เดินทางถอืหนังสือเดินทางตางดาว หรือ ประเทศทีท่ี่

ตองทําวีซาเขาประเสาธารณรัฐเกาหลีใต คาธรรมเนียมการยื่นวีซาทานละ 1,750 บาท 
สําหรับผูที่ถอืหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 
ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

5. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขบัรถรวม 1,750 บาท/ทาน/ทริป 
 
เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระเงินมัดจาํทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลงัการจอง โดยโอนเขาบัญชี
และสงหลกัฐานการ โอนเงินใหเจาหนาทีท่ี่ดูแลเสนทาง ทีน่ั่งจะยืนยันเมือ่ไดรับ เงินมดั
จําแลวเทาน้ัน 

2.       สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มอีายกุารใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  
3.       หากทานทีต่องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจงัหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่ทางบริษัท 
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 



 

 

4.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ 
มีโรคประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด  
 

การชําระคาทวัรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่
พักและตัว๋เคร่ืองบินมฉิะนั้นจะถอืวาทานยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมติั 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

1.   สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อ
ผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามดัจําทัง้หมด 

2.      ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-45 วัน เกบ็เงินมัดจาํทัง้หมด 
3.      ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 80% ของราคาทวัร ตอทาน 
4.      ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1-7 วัน เก็บคาใชจายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร 
5.    ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมกีารคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้นในกรณีเจ็บป�วย จน
ไม   สามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทาํ
การเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถ
เรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัวทานละ 10,000 บาทและคาใชจายอ่ืนๆ 
6.    ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยดุหรือเทศกาล ทีต่องการันตีมดัจํากับสายการบินหรือคา

มดัจําทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศและไมอาจขอคืนเงนิได  
รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมกีารคืนเงินมัดจาํหรือคา 
ทัวรทั้งหมดไมวายกเลกิดวยกรณีใดๆ 

7.    กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมอืงทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทวัรไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

**สําคัญ!! บริษทัทาํธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศเกาหลีใตโดยผดิกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมอืง ทัง้ไทย
และเกาหลีใต ขึ้นอยูกบัการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลกูคาทุกทานตองผานการ
ตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ
ไดทัง้สิ้น** 



 

 

8.      เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาํคนื 
ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น  

9.     สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถงึ 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสดุวิสัยจน
ไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหต,ุ ความเจบ็ป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวาทานสละสทิธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรบัสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีารยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงิน
ใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสทิธิ์ในการใหคาํสัญญาใดๆ ทัง้สิ้น
แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของบริษทัฯ กาํกบัเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีารคืนเงินใดๆทัง้สิ้น แตทัง้น้ีทาง



 

 

บริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ 
กอนทกุคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิ้น  

11. บริษัทของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆทั้งสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคการเดินทางเพือ่ทองเที่ยวเกาหลีเทาน้ัน 

12. เที่ยวบิน และรายการทองเที่ยวอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตอง
แจงใหทราบลวงหนา 

13. เมื่อทานตกลงชําระเงนิคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะถอืวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 

14. โรงแรมที่พกัในประเทศเกาหลีมมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พกัแตกตาง
กับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดย
อางอิงตามการจดัระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวเทาน้ัน 
โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเปนแบบหองพกัคู (Twin หรือDouble) ใน
กรณีทีท่านมคีวามประสงคจะพกัแบบ3ทานขึน้อยูกับขอจํากดัของหองพกัและการวาง
รูปแบบของหองพกัของแตละโรงแรม ซึง่มีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมได
หองพักติดกัน และไมสามารถเสริมเตียงไดตามทีต่องการโรงแรมหลายแหงจะไมมี
เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูในแถบที่มอุีณหภมูต่ํิาเคร่ืองปรับอากาศที่
มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 

15. กระเป�าสัมภาระตางๆถือเปนทรัพยสินสวนตวัของทาน ทางบริษทัจะไมรับผดิชอบตอ
ความเสียหายสูญหายลาชา หรืออุบัติเหตุตางๆ ใดๆทัง้สิ้น 

16. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถอืวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจาํ
คืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิ้นและถาทานตองการแยกตวัออกจากกรุปทวัรเพ่ือทองเที่ยว
เอง โดยไมลงรานศูนยโสม, ศูนยสมุนไพร, รานน้ํามันสน, ศูนยเครื่องสําอาง และ
รานพลอย 
อะเมทิส ทางบรษัิทจะเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 
USD ตอทาน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเที่ยวเปนหมูคณะ
แบบ Join Tour เทาน้ัน กรณีตองการตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกคร้ัง 
หากเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาต ิหรือ พระสงฆ เกบ็คาใชจายเพ่ิม ทานละ 
4,000 บาท 



 

 

18. ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง และในวันสุดทายของการเดินทางชางภาพจะนําภาพถายมาจาํหนายหากวา
ทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพงึพอใจ
ของทาน ทางบริษทัทวัรไมมกีารบังคบัใหซื้อแตอยางใดแตเปนการบอกกลาวลวงหนา
เพื่อใหผุเดินทางไดรับทราบ 

19. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษัทฯ
กอนทกุคร้ังมิเชนน้ันทางบริษัทฯจะ ไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 

 
การเดนิทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลแีละพิธกีารเขาเมือง 

เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะ
พิจารณาใหเฉพาะนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวโดยสุจริตเทาน้ันที่ผานเขาเมืองได และ
พิจารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเที่ยว ซึง่สมควรที่นําตดิตัวไปแสดงดวย เชน บัตร
พนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมาย
รับรองออกโดยบริษัทผูจดัคณะ 

2.  หลักฐานการเงิน ในระหวางการทองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดตดิตัวไป
ดวยประมาณ  300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 
2 วัน (หากไมมีบัตรเครดิตคารด) หากมีบัตรเครดิตตางประเทศ เชน Visa Card, 
American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตองนําติดตัวไปดวย
หรือหลกัฐานการเงินอ่ืนใดที่จะแสดงใหเจาหนาที่ทราบวาทานคือนักทองเที่ยว 

3.  ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยงัอยูในระหวางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควร
เดินทางกับผูปกครอง เชน บิดา มารดา ป�า นา อา ทีม่ีนามสกุลเดียวกัน 

4.   หากเปนพาสปอรตใหม ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําตดิตัว
ไปดวย  

5.   การแตงกายสุขภาพและแลดูเปนนักทองเที่ยว ไมควรสวมใสรองเทาแตะ 
 


