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หมายเหต ุ: ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ  

**ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกด+์คนขบัท่านละ 30,000 วอน/ทริป เกบ็ทิปที่สนามบนิดอนเมือง , หวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้ตามดุลพนิิจ** 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า 
เทีย่
ง 

ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพ - อินชอน ✈  

2 อินชอน – ถ ้ำควงัเมียง - เกำะนำมิ ✈ O O Haedamchae Stay Hotel  *3 

3 
สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์- โรงเรียนกิมจิ+ชุดฮนับก – Daeryong 
Coffee – ศูนยส์มุนไพรบ ำรุงตบัเกำหลี ( RAISON TREE ) -  
Cosmetic Shop 

O บุฟเฟ่ต์
บำร์บีคิว O Haedamchae Stay Hotel  *3 

4   พระรำชวงัเคียงบอ๊คคุง- ศูนยโ์สม – Hyundai Outlet - 
น ้ำมนัสนเขม็แดง - พลอยอเมทิส-  Duty Free  - ชอ้ปป้ิงเมียงดง   

O 
บุฟเฟ่ต์
บนเรือ
ส ำรำญ 

X 
Hotel Zeumus Incheon Airport  
*3 

5 ซุปเปอร์มำร์เก็ต -อินชอน - กรุงเทพฯ O        ✈  

 

 

 

 

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 

1. เกาะนาม ิสุดแสนโรแมนตกิสถานทีถ่่ายซีร่ียช่ื์อดงั 

2. สนุกสุดมนัส.์...สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ 

3. ชอ้งปป้ิงย่านเมยีงดง 

4. เมนูพิเศษ.... (2)  เตม็อิ่ มกบั “เซมบุิฟเฟตบ์นเรือส าราญ”   

5. เมนูพิเศษ.... (3)  อิ่ มอร่อยกบั “บุฟเฟ่ตบ์าบคีวิสไตลเ์กาหล”ี 
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วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพ - อนิชอน 

23.30 น. คณะมำพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อำคำร 1 ชั้น 3 เคำน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ (Thai 

 Air Asia X) เช็คอินกรุ๊ปของสำยกำรบินโดยมีเจำ้หนำ้ท่ี ใหก้ำรตอ้นรับ และอ ำนวยควำมสะดวก  

วนัทีส่องของการเดินทาง     อนิชอน – ถ า้ควงัเมียง - เกาะนามิ  

02.20 น. 

 

ออกเดินทำงสู่ เมืองอินชอน ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลีใต ้โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ (Thai Air 

Asia X) เท่ียวบินท่ี XJ700 

*ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเลือกท่ีนัง่บนเคร่ือง เน่ืองจำกตอ้งเป็นไปตำมระบบของสำยกำรบินซ่ึงระบบกำรจอง

ท่ีนัง่เป็นแบบสุ่มท่ีนัง่วำ่ง หำกท่ำนมีควำมประสงคท่ี์จะระบุท่ีนัง่บนเคร่ือง, เปล่ียนท่ีนัง่ใหน้ัง่ใกลก้นั หรือ

เพิ่มน ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระ กรุณาติดต่อสายการบิน เพ่ือท าการเปลี่ยนแปลงและช าระเงินด้วยตัวท่านเอง* 

 
09.40 น. เดินทำงถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน สำธำรณรัฐเกำหลีใต ้เวลำทอ้งถ่ินเร็วกวำ่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

(เพื่อควำมสะดวกในกำรนดัหมำย กรุณำปรับนำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำทอ้งถ่ิน) น ำท่ำนผำ่นพิธีกำรตรวจคน

เขำ้เมืองและศุลกำกร พำท่ำนเดินทำงสู่ พพิธิภัณท์ถ า้ควงัเมียง เป็นเหมืองถ่ำนหินเก่ำในสมยัท่ีเกำหลีอยูใ่ต้

อำณำนิคมของญ่ีปุ่น ซ่ึงถูกน ำมำรีโนเวทใหม่เม่ือปี 2011 ใหเ้ป็นพิพิธภณัทท์ำงประวติัศำสตร์และ 

วฒันธรรม โดยมีกำรสร้ำงทำงเดินในถ ้ำใหม่โดยประดบัประดำไปดว้ยแสงไฟ หลำกหลำยสี สวยงำม มี

น ้ำตกภำยในถ ้ำ รวมทั้งห้องโถงส ำหรับกำรแสดงดนตรี ท่ีพิเศษกวำ่ท่ีอ่ืนๆ เพรำะนัง่ชมกนัในถ ้ำดว้ย  ท ำให้

ท่ีน่ีกลำยเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่ำสนใจ และอยูไ่ม่ไกลจำกตวัเมืองดว้ย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย “ชาบู ชาบู” 

บ่าย 

 

 

 

จำกนั้นน ำท่ำนชม เกาะนามิ (Nami Island) ชมทิวทศัน์ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำละครทีวี “WINTER 

LOVE SONG” อนัโด่งดงัไปทัว่ทั้งเกำหลีและเอเชีย เกำะนำมิน้ีมีรูปร่ำงคลำ้ยใบไม ้ท่ีลอยอยูท่ำงตอนเหนือ

ของแม่น ้ำฮนั ท่ำนสำมำรถชมบรรยำกำศรอบเกำะ เช่น กำรเดินเล่นเท่ียวชมสวนเกำหลี คำรำวะสุสำนนำย

พลนำมิ เดินผ่ำนกลำงแมกไมแ้ห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้ำ ผำ่นดงตน้สน ดอกสน ตน้เกำลดั เลือกนัง่ท่ีมำ้นัง่

ริมฝ่ังเพื่อชมบรรยำกำศโรแมนติคใตเ้งำไม ้พร้อมมีเวลำให้ท่ำนไดเ้ก็บโลเคชัน่ประทบัใจ ให้ท่ำนไดอิ้สระ

เลือกชมฟำร์มเล้ียงนกกระจอกเทศซ่ึงตั้งอยู่บนเกำะ หรือจะเลือกข่ีจกัรยำนชมวิวเหมือนฉำกในละครตำม

อธัยำศยัจนไดเ้วลำสมควรอ ำลำเกำะนำมิ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย “ทกัคาลบี”้ 
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ทีพ่กั โรงแรม Haedamchae Stay Hotel  ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ามของการเดินทาง     สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงเรียนกมิจิ+ชุดฮันบก – Daeryong Coffee – ศูนย์สมุนไพรบ ารุง    

                               ตับเกาหลี ( RAISON TREE ) -  Cosmetic Shop  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซ่ึงถูกขนำนนำมวำ่ดิสนียแ์ลนดเ์กำหลี เป็นสวนสนุกกลำงแจง้ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศโดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจำ้ของ ตั้งอยูท่่ำมกลำงหุบเขำ ใหท้่ำนไดอิ้สระเท่ียวชมท่อง
ไปกบัโลกของสัตวป่์ำซำฟำรี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่ำนจะพบเจำ้ป่ำสิงโต และเสือสำมำรถอยู่
ดว้ยกนัไดอ้ยำ่งเป็นสุข ชมควำมน่ำรักของหมีท่ีสำรถส่ือสำรกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยำ่งดี หรือเขำ้สู่ดินแดน
แห่งเทพนิยำย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไมเ้ปล่ียนไปตำมฤดูกำล อีกทั้งยงัสำมำรถสนุกกบัเคร่ืองเล่นนำนำ
ชนิด อำทิเช่น สเปซทวัร์ รถไฟเหำะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ่ึ้งก ำลงับำนสะพร่ังอวดสีสันเตม็
สวน (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำพอำกำศ เดือนมีนำคม - เมษำยน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภำคม - เดือน
มิถุนำยน เป็นดอกกุหลำบ, เดือนสิงหำคม - เดือนกนัยำยน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดือนตุลำคม - เดือน
พฤศจิกำยน เป็นสวนดอกเบญจมำศ) ชมกิจกรรมและกำรแสดงต่ำงๆ ท่ีจดัตำมตำรำงประจ ำวนัดว้ยบตัรเขำ้
ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเคร่ืองเล่น ไม่จ  ำกดัรอบเลือกชมและเลือกซ้ือชอ้บป้ิงของท่ีระลึก  0
จำกนั้นน ำท่ำนสู่ โรงเรียนกมิจิ เรียนรู้วธีิกำรท ำกิมจิ กิมจิเป็นผกัดองท่ีสำมำรถเก็บไวไ้ดน้ำนและเป็น
อำหำรท่ีข้ึนโตะ๊ชำวเกำหลีทุกม้ือปัจจุบนัน้ีกิมจิเป็นท่ีนิยมแพร่หลำยท่ีไม่วำ่ม้ือไหนก็จะตอ้งมีกิมจิเป็น
ส่วนประกอบอยูใ่นอำหำรม้ือนั้นๆดว้ยทุกคร้ังไป และกิมจิน้ียงัมีมำกกวำ่ 100 ชนิดใหเ้ลือกรับประทำนให้
ท่ำนฝึกลองท ำและไดชิ้มกิมจิฝีมือของตวัท่ำนเองโดยมีวิทยำกรสอนวธีิกำรท ำและขั้นตอนกำรเตรียม
วตัถุดิบใหท้่ำนทุกขั้นตอนและสำมำรถน ำกลบัมำเป็นของฝำกได ้พเิศษ...ใหท้่ำนไดท้ดลองสวมชุดฮนับก 
ชุดประจ ำชำติเกำหลี เพื่อเก็บภำพแห่งควำมประทบัใจ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุฟเฟ่ต์บาบีคิวสไตล์เกาหล”ี 

บ่าย จำกนั้นพำท่ำนชม โรงงำนกำแฟ Daeryong Coffee ศูนยก์ำแฟเพียงหน่ึงเดียวท่ีมีควำมช ำนำญดำ้นกำแฟใน
เกำหลี ใหท้่ำนไดส้ัมผสัถึง รสกำแฟอนัอ่อนนุ่มและหอมกรุ่นอนัน่ำร่ืนรมยข์องเมล็ดกำแฟ ซ่ึงเป็นเมล็ด
กำแฟท่ีน ำเขำ้จำก โคลมัเบีย บรำซิล เคนยำ่ โดยตรง และยงัใหท้่ำนไดเ้พลิดเพลินกบักำรปรุงกำแฟรูปแบบ
บำรีสตำ้ นอกจำกน้ียงัใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือกำแฟหลำกหลำยรูปแบบและถ่ำยรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก จำกนั้นพำ
ท่ำนชม สมุนไพร บ ารุงตับเกาหล ี( RAISON TREE )  สมุนไพรบ ำรุงตบัเกำหลี เป็นสมุนไพรท่ีมีคุณค่ำสูง
และหำยำก ซ่ึงผำ่นกำรวจิยัมำเป็นเวลำยำวนำนกวำ่ 20 ปี สมุนไพรบ ำรุงตบัเกำหลีสกดัมำจำกเมล็ดตน้ฮอ็ต
เกและผสมส่วนแกนกลำงของโสมบริสุทธ์ิ เมล็ดพนัธ์ุตน้ฮ็อตเก เจริญเติบโตในป่ำลึกบนยอดเขำซ่ึง
ปรำศจำก มลภำวะใดๆ เมล็ดตน้ฮ็อตเก ทำงกำรแพทยเ์รียกวำ่ ผลไมสี้ทอง มีรสชำติเปร้ียว ซ่ึงบ ำรุงตบั มำ้ม 
และปอด สำมำรถรักษำอำกำรเมำ ร้อนในกระหำยน ้ำ อำกำรอำเจียน และทอ้งผกูทำง กำรแพทยแ์ผน
ปัจจุบนั ยนืยนัวำ่ เมล็ดตน้ฮ็อตเก มีสำรโพแทสเซียมไนเนรตซ่ึงสำมำรถลดระดบัแอลกอฮอลลใ์นเส้นเลือด 
ซ่ึงลดควำมเส่ียงท่ีแอลกอฮอลลจ์ะท ำลำยตบั และ ไต ได ้และช่วยต่อตำ้นอนุมูลอิสระ อีกทั้งยงัขบัไขมนั
ส่วนเกินและ เอทำนอลท่ีเป็นผลเสียกบัตบั ฉะนั้นเมล็ดตน้ฮอ็ตเกจึงมีสรรพคุณท่ีวิเศษกบัชีวติของเรำทุกคน
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จำกนั้นน ำท่ำนชม Cosmetic Shop ศูนยร์วมเคร่ืองส ำอำงคช่ื์อดงัของเกำหลี มำกมำยหลำยแบรนด์ดงั อำทิ
เช่น W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นตน้น ำท่ำน   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “โอซัม บุลโกกิ” 

ทีพ่กั โรงแรม Haedamchae Stay Hotel  ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง      พระราชวงัเคียงบ๊อคคุง- ศูนย์โสม – Hyundai Outlet - น า้มันสนเข็มแดง - พลอยอเมทสิ-  

                                        Duty Free  - ช้อปป้ิงเมียงดง   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น ำชม พระราชวงัเคียงบ็อค พระรำชวงัเก่ำแก่ท่ีสุดของรำชวงศโ์ชซอน สร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็น

ศูนยก์ลำงกำรปกครองในสมยัโบรำณโดยเป็นทั้งทีประทบัและฐำนอ ำนำจของพระเจำ้แทโจและต่อเน่ือง

มำถึงกษตัริยใ์นรำชวงศโ์ชซอล พระท่ีนัง่คึนชองจอนถูกสร้ำงข้ึนมำเพื่อเป็นท่ีวำ่รำชกำรต่อมำคณะปกครอง

เกำหลีของญ่ีปุ่นไดส้ร้ำงอำคำรรัฐสภำขนำดยกัษ์ข้ึนคัน่เพื่อตอ้งกำรแสดงนัยเด่นชดัว่ำตอ้งกำรตดัควำม

ผูกพนัระหวำ่งพระรำชวงศก์บัรำษฎร อำคำรหลงัน้ีไดถู้กร้ือถอนไปในโอกำสครบรอบ 50 ปีกำรปลดแอก

จำกญ่ีปุ่น ในเขตพระรำชวงั ยงัมีพระต ำหนกัเคียวฮเวรูลกัษณะเป็นอำคำรสองชั้นตวัพระต ำหนกัถูกสร้ำงให้

ยื่นออกไปกลำงสระน ้ ำท่ีเต็มไปดว้ยฝูงหงส์สร้ำงข้ึนเพื่อใช้เป็นสถำนท่ีส ำหรับจดังำนเล้ียงพระรำชทำน

พระรำชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกำหลี ประกอบดว้ยหมู่อำคำรต่ำงๆ อำทิ พลบัพลำกลำงน ้ ำ, ทอ้งพระโรงท่ีใช้

ออกวำ่รำชกำรฯลฯ น ำท่ำนสู่ ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบำลรับรองคุณภำพวำ่ผลิตจำกโสมท่ีมีอำย ุ6 ปี ซ่ึงถือวำ่เป็น 

โสมท่ีมีคุณภำพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวติของโสมพร้อมให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภำพดีท่ีท่ีสุดและรำคำถูก

กว่ำไทยถึง 2 เท่ำ เพื่อน ำไปบ ำรุงร่ำงกำย หรือฝำกญำติผูใ้หญ่ท่ีท่ำนรักและนับถือ น ำท่ำนชม ศูนย์ยำ

สมุนไพรเกำหลี ให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนำมูของเกำหลี ท่ีน ำมำแปรรูปเป็นรูปแบบ

ต่ำงๆ ท่ีมีสรรพคุณรักษำโรค และบ ำรุงร่ำงกำย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “เซมิบุฟเฟ่ต์บนเรือส าราญ” 

บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ ฮุนได เอาท์เลต (Hyundai Outlet) ห้ำงสรรพสินคำ้ท่ีรวบรวมแบรนด์ดงัต่ำงๆ ให้ท่ำน

ไดช็้อปป้ิงอยำ่งจุใจ  น ำท่ำนชม ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจำกใบสนเข็มแดงในประเทศเกำหลีซ่ึง

จะใช้ต้นสนเข็มแดงจำกยอดเขำท่ีประเทศ เกำหลีเหนือมำผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับกำรวิจยัท่ี

ประเทศเกำหลีใตอ้อกมำ เป็น น ้ ำมนัสนเข็มแดง ภูมิประเทศ ของประเทศเกำหลีเป็นภูเขำประมำณ 70 

เปอร์เซ็นต ์โดยกว่ำจะมำเป็นน ้ ำมนัสนเข็มแดงได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมำณ 2.7 กิโลกรัม 

มำสกดัเอำน ้ำมนัมำผลิตและวจิยัออกมำเป็นน ้ำมนัสนน้ี  จำกนั้นน ำท่ำนสู่ โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอย

สีม่วง ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกำหลี  ซ่ึงชำวโสมเช่ือว่ำถำ้ไดมี้พลอยชนิดน้ีติดตวัไว ้จะท ำให้มีโชคลำภ

และส่ิงดีๆเกิดข้ึนกบัชีวิต จำกนั้นน ำท่ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้ปลอดภำษีท่ีห้ำง DUTY FREE    จำกนั้นให้ท่ำน ช้

อปป้ิงตำมอธัยำศยั ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวยัรุ่นย่ำนสยำมสแควร์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเป็นแหล่งรวม
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เคร่ืองส ำอำงคช่ื์อดงั อำทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นตน้ 

ค ่า อสิระ 1 มื้อ ให้ทุกท่านได้อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั โรงแรม Hotel Zeumus Incheon Airport  ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า  

วนัทีห้่าของการเดินทาง     ซุปเปอร์มาร์เกต็ -อนิชอน - กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า  เมนูอุด้ง 

 น ำท่ำนสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินชอน เพื่อน ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่ำงทำงน ำท่ำน 

ช้อปป้ิงท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ซ่ึงมีสินค้ำต่ำงๆ มำกมำยให้เลือกซ้ือหำเป็นของฝำก เช่น กิมจิ บะหม่ีก่ึง

ส ำเร็จรูป สำหร่ำย ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมต้ำมฤดูกำลและของท่ีระลึกต่ำงๆ 

11.15 น. น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ กรุงเทพฯโดยสำยกำรบิน ไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ (Thai Air Asia X) เท่ียวบินท่ี  XJ701 

14.50 น. เดินทำงถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

********************************************************************** 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมำยเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวิสัยท่ีทำง บริษทัฯ 
ไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรนดัหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจ
คนเขำ้เมืองไม่อนุญำตให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เขำ้เมือง 
รวมทั้งในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ ำเงิน) เดินทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดินทำงเขำ้
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษทัฯ  จะแจง้
ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ 5-7 วนัก่อนกำรเดินทำง  
5. เม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทำงบริษทัฯจะถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขของหมำยเหตุทุกขอ้
แลว้ 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
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เกาหล ีHappy In Korea 5 วนั 3 คืน 

สายการบนิไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

 

เด็กไมม่ี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

31 ส.ค.- 04 ก.ย. 60 9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 4,900.- 

07-11, 14-18,19-23, ,27 ก.ย.-01 ต.ค. 60   14,999.- 14,999.- 14,999.- 14,999.- 4,900.- 

 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 

***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก์ 
ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ต่อท่าน เกบ็ทปิทีส่นามบินดอนเมือง*** 

ทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่ำบตัรโดยสำรชั้นทศันำจรไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภำษี สนำมบินและภำษีน ้ำมนัไวเ้รียบร้อยแลว้ 
2. ค่ำท่ีพกั 3 คืน หอ้งละ 2 - 3 ท่ำน 
3. ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีตำมรำยกำรระบุ 
4. หวัหนำ้ทวัร์หรือมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินผูช้  ำนำญเส้นทำงดูแลตลอดกำรเดินทำง 
5. ประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่ำนละ200,000 บำท  เสียชีวติ 1,000,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 
6. สัมภำระน ้ำหนกัไม่เกินท่ำนละ 20 กก.  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
       1. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำงไทย 
       2. รำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% หกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 
       3. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำอำหำร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรีด ค่ำโทรศพัท ์เป็นตน้ 

4. ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด 20 กิโลกรัม 
5. วซ่ีำเขำ้ประเทศเกำหลี ในกรณีท่ีผูเ้ดินทำงถือหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว หรือ ประเทศท่ีท่ีตอ้งท ำวซ่ีำเขำ้ประเสำธำรณรัฐ

เกำหลีใต ้ ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวซ่ีำท่ำนละ 1,400 บำท ส ำหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว จะตอ้งท ำเร่ืองแจง้ เขำ้-
ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่ำนั้นก่อนกำรส่งเอกสำรยืน่วซ่ีำ 

6. ค่ำทิปไกดแ์ละคนขบัรถประมำณ 30,000 วอน ต่อท่ำนต่อทริป 

 



GT-ICN XJ08                 หนา้ 8 จาก 10 

 

การส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณำส ำรองท่ีนัง่+ช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท พร้อมแจง้ช่ือ+สกุล เป็นภำษำองักฤษตำมหนงัสือเดินทำง 
2. ค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ช ำระทั้งหมดก่อนกำรเดินทำง 15วนั 
3.  เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินค่ำบริกำรไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับใน

เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่ำง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
เง่ือนไขการยกเลกิ 

1.  ส ำหรับผูโ้ดยสำรท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทำงไทย และทำงบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีำให ้เม่ือผลวซ่ีำผำ่นแลว้มีกำรยกเลิกกำร
เดินทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนค่ำมดัจ ำทั้งหมด 

2.  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-45 วนั เกบ็เงินมัดจ าทั้งหมด 
3.  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 7-14 วนัเก็บค่ำใชจ่้ำย 80% ของรำคำทวัร์ ต่อท่ำน 
4.  ยกเลิกกำรเดินทำงนอ้ยกวำ่ 1-7 วนั เก็บค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 100% ของรำคำทวัร์ 
5. ยกเลกิการเดินทางในวนัเดินทำง,ถูกปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมืองทั้งจำกประเทศไทยและประเทศสำธำรณรัฐเกำหลีใต ้ไม่

มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ินในกรณเีจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำก
โรงพยำบำลรับรอง ทำงบริษทัฯ จะท ำกำรเล่ือนกำรเดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำย
ท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนไดคื้อค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตัว๋ท่ำนละ 10,000 บำทและค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ 

6.  ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ท่ีตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบินหรือค่ำมดัจ ำท่ีพกัโดยตรงหรือโดย
กำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกจิเพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลใีต้โดยผดิกฎหมาย
และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลใีต้ ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน ลูกค้า
ทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 

8. เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำง   
 พร้อมคณะถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมดัจ ำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

เง่ือนไขการเดินทาง 
1.  บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้
2.  บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือกำร

ควบคุมของทำงบริษทัฯหรือค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำรเจบ็ป่วย, กำรถูกท ำร้ำย, กำรสูญ
หำย, ควำมล่ำชำ้ หรือจำกอุบติัเหตุต่ำงๆ 

3.  หำกท่ำนถอนตวัก่อนรำยกำรท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบคืน
ค่ำบริกำรท่ีท่ำนไดช้ ำระไวแ้ลว้ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4.  บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรหำ้มออกนอกประเทศ หรือ หำ้มเขำ้ประเทศ อนัเน่ืองมำจำกมีส่ิงผดิกฎหมำย หรือ
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เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5.  รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บกำรยนืยนัจำกบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยำ่งไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
6.  รำคำน้ีคิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับรำคำตัว๋

เคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 
7.  กรณีเกิดควำมผดิพลำดจำกตวัแทน หรือ หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีกำรยกเลิก ล่ำชำ้ เปล่ียนแปลง กำรบริกำรจำกสำย

กำรบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงำนท่ีใหบ้ริกำร บริษทัฯจะด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถท่ีจะจดับริกำรทวัร์อ่ืน
ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ ำหรับค่ำบริกำรนั้นๆ 

8.  มคัคุเทศก ์พนกังำน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรใหค้  ำสัญญำใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจำกมีเอกสำร
ลงนำมโดยผูมี้อ  ำนำจของบริษทัฯ ก ำกบัเท่ำนั้น 

9.  หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ และควำมผดิพลำดจำก
ทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทำงบริษทัฯจะจดัหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิกำรจดัหำน้ีโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้  

10. กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีประเทศไทย และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ี 
 บริษทัระบุในรำยกำรเดินทำง  บริษทัของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใด ๆทั้งส้ิน 
11.  บริษทัฯ รับเฉพำะผูมี้จุดประสงคก์ำรเดินทำงเพื่อท่องเท่ียวเกำหลีเท่ำนั้น 
12.  เท่ียวบิน และรำยกำรท่องเท่ียวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
13.  เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินค่ำบริกำรไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับใน

เง่ือนไขและขอ้ตกลงต่ำง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศเกำหลีมีมำตรฐำนกำรก ำหนดดำวและประเภทของท่ีพกัแตกต่ำงกบัประเทศไทย โดยโรงแรม

ท่ีพกัทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรจดัหำโรงแรมโดยอำ้งอิงตำมกำรจดัระดบัดำวของประเทศเกำหลีตำมท่ีระบุใน
รำยกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น โรงแรมท่ีประเทศเกำหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ี
ท่ำนมีควำมประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่ำนข้ึนอยูก่บัขอ้จ ำกดัของหอ้งพกัและกำรวำงรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม 
ซ่ึงมีควำมแตกต่ำงกนัอำจจะท ำใหท้่ำนไม่ไดห้อ้งพกัติดกนั และไม่สำมำรถเสริมเตียงไดต้ำมท่ีตอ้งกำรโรงแรมหลำย
แห่งจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกประเทศเกำหลีอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำเคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีจะใหบ้ริกำร
ในช่วงฤดูร้อนเท่ำนั้น 

15. กระเป๋ำสัมภำระต่ำงๆถือเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่ำน ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อควำมเสียหำยสูญหำยล่ำชำ้ หรือ
อุบติัเหตุต่ำงๆ ใดๆทั้งส้ิน 

16. เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ หำกท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือวำ่
ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมดัจ ำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจาก
กรุ๊ปทวัร์เพ่ือท่องเทีย่วเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน า้มันสน, ศูนย์เคร่ืองส าอาง และร้านพลอยอะ
เมทสิ ทางบริษัทจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 USD ต่อท่าน 

17. ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิรำคำน้ีเฉพำะนกัท่องเท่ียวชำวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่ำนั้น กรณี
ตอ้งกำรตดักรุ๊ปเหมำโปรดสอบถำมทำงบริษทัอีกคร้ัง หำกเป็นนกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติ หรือ พระสงฆ ์เก็บค่ำใชจ่้ำย
เพิ่ม ท่ำนละ 4,000 บำท 
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18. ในระหวำ่งท่องเท่ียวจะมีช่ำงภำพมำถ่ำยรูปและช่วยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง และในวนัสุดทำ้ยของ
กำรเดินทำงช่ำงภำพจะน ำภำพถ่ำยมำจ ำหน่ำยหำกวำ่ท่ำนใดสนใจสำมำรถซ้ือไดแ้ต่ถำ้ท่ำนใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัควำมพึงพอใจของท่ำน ทำงบริษทัทวัร์ไม่มีกำรบงัคบัใหซ้ื้อแต่อยำ่งใดแต่เป็นกำรบอกกล่ำวล่วงหนำ้เพื่อใหผุ้ ้
เดินทำงไดรั้บทรำบ  

     19.  ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯก่อนทุกคร้ังมิเช่นน้ันทางบริษัทฯ
จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทำงบริษทัฯ เป็นตวัแทนในกำรจดัน ำสัมมนำ และกำรเดินทำงท่ีมีควำมช ำนำญ โดยจดัหำโรงแรมท่ีพกั อำหำร ยำนพำหนะ 
และสถำนท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งกำรสัมมนำ ดูงำน เพื่อควำมสะดวกสบำย และเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรเดินทำง ทั้งน้ีทำง
บริษทัฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกโรงแรมท่ีพกั ยำนพำหนะ,  อนัเน่ืองจำกอุบติัเหตุ
รวมถึงภยัธรรมชำติ, โจรกรรม, วินำศกรรม, อคัคีภยั, กำรผละงำน, กำรจลำจล, สงครำมกำรเมือง, กำรผนัผวนของอตัรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำระหวำ่งประเทศ, กำรนดัหยุดงำน, ควำมล่ำชำ้ของเท่ียวบิน, สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, พำหนะทอ้งถ่ิน,  
ตลอดจนกำรถูกปฏิเสธออกวีซ่ำจำกกงสุล และ / หรือ ส่วนงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถำนเอกอคัรรำชทูต รวมถึงผูมี้อ  ำนำจท ำกำร
แทนประจ ำประเทศไทย (โดยไม่จ  ำตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจำกเป็นสิทธิพิเศษทำงกำรทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทัฯ 
หมำยรวมถึงในระหวำ่งกำรเดินทำงท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำงบริษทัฯ มีควำมคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ 
ตำมเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทำงถูกปฏิเสธโดยเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย และ/
หรือ ต่ำงประเทศ มิให้เดินทำงออก หรือ เขำ้ประเทศ เน่ืองมำจำกควำมประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทำง ไม่ปฏิบติัตำม
กฎระเบียบดำ้นกำรควำมคุมโรคติดต่อเฉพำะพื้นท่ีมีกำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อกำรเดินทำง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมำย บริษทัฯ 
จะไม่คืนค่ำใชจ่้ำยใดๆ รำยละเอียดดำ้นกำรเดินทำง อำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมจ ำเป็น หรือเพื่อควำมเหมำะสมทั้งปวง 
โดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งน้ีกำรขอสงวนสิทธิดงักล่ำว บริษทั จะยึดถือและค ำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนควำม
ปลอดภยัของท่ำนผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทำงเป็นส ำคญั 

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลแีละพธีิการเข้าเมือง  
           เอกสารทีค่วรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้เฉพาะนักท่องเทีย่ว

ทีม่าท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่าน้ันทีผ่่านเข้าเมืองได้ และพจิารณาจาก  
1. หลกัฐำนกำรท ำงำนประจ ำของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงสมควรท่ีน ำติดตวัไปแสดงดว้ย เช่น บตัรพนกังำน นำมบตัร จดหมำย

กำรท ำงำนภำษำองักฤษ (กรณีเดินทำงคนเดียว) จดหมำยรับรองออกโดยบริษทัผูจ้ดัคณะ  
2. หลกัฐำนกำรเงิน ในระหวำ่งกำรท่องเท่ียวประเทศเกำหลีสมควรท่ีจะน ำเงินสดติดตวัไปดว้ยประมำณ  300เหรียญ

สหรัฐ หรือประมำณ 300,000 วอน ส ำหรับกำรเดินทำง 2   วนั (หำกไม่มีบตัรเครดิตคำร์ด) หำกมีบตัรเครดิต
ต่ำงประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน ำติดตวัไปดว้ยหรือหลกัฐำน
กำรเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดงให้เจำ้หนำ้ท่ีทรำบวำ่ท่ำนคือนกัท่องเท่ียว 

3. ใบรับรองสถำนศึกษำหำกท่ำนยงัอยูใ่นระหวำ่งกำรศึกษำหรือบตัรนกัศึกษำและควรเดินทำงกบัผูป้กครอง เช่น บิดำ 
มำรดำ ป้ำ นำ้ อำ ท่ีมีนำมสกุลเดียวกนั 

4.  หำกเป็นพำสปอร์ตใหม่ ควรน ำพำสปอร์ตเก่ำเยบ็เล่มคู่กบัพำสปอร์ตใหม่หรือน ำติดตวัไปดว้ย   
5.  กำรแต่งกำยสุขภำพและแลดูเป็นนกัท่องเท่ียว ไม่ควรสวมใส่รองเทำ้แตะ 


