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Korea Summer Chill Chill 

โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

5 วนั 3 คนื 

ไฮไลท ์ทวัรเ์กาหล ีSummer Chill Out in KOREA 

- สนุกสนานกบัการปั่น Rail Bike ชมความของธรรมชาตริอบดา้น  

- สมัผสับรรยากาศสุดแสนโรแมนตคิทีเ่กาะนาม ิ

- ชอ้ปป้ิงสุดมนัส.์..ตลาดเมยีงดง, ยา่นวยัรุน่ชือ่ดงั..ถนนฮงอกิ 

- ชม พระราชวงัชางดอ๊กคงุมรดกโลกทางวฒันธรรมทีส่ําคญัของเกาหล ี
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

 

Day 1 กรงุเทพฯ – สนามบนิอนิชอน 

23.30 น.  พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

   เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

Day 2  อนิชอน – เกาะนาม ิ– ปั่นRail Bike – ซูวอน 

02.40 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงอนิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่ XJ 

700 **ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ ซึง่ระบบการจองที่

น่ังเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้่าย

 เพิม่เตมิ สามารถดอูัตราคา่บรกิารไดจ้ากทา้ยรายการนี้** 

10.05 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

(เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บรกิารทา่นดว้ย “ทกัคาลบี”้) 

นําทา่นชม เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทัศน์ซ ึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยทําละครทวี ี“WINTER  

LOVE SONG” อันโดง่ดังไปทั่วทัง้เกาหลแีละเอเชยี เกาะนามนิี้มรีปูรา่งคลา้ยใบไมท้ีล่อยอยูท่างตอนเหนือของ

แมน้ํ่าฮัน ทา่นสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ การเดนิเลน่เทีย่วชมสวนเกาหล ีคาราวะสสุานนายพลนาม ิเดนิ

ผ่านกลางแมกไมแ้หง่สวนสนทีส่งูเสยีดฟ้า ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลัด เลอืกน่ังทีม่า้น่ังรมิฝ่ังเพือ่ชม

บรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้พรอ้มมเีวลาใหท้า่นไดเ้ก็บโลเคชัน่ประทับใจ ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกชมฟารม์เลีย้ง

นกกระจอกเทศซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะ หรอืจะเลอืกขีจั่กรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตามอัธยาศัย จนไดเ้วลาสมควร

อําลาเกาะนาม ิจากนัน้ใหท้า่นไดส้นุกสนานกับ กจิกรรมปั่นจกัรยานบนรางรถไฟ (Rail Bike) มจัีกรยานแบบ

  วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ - สนามบนิอนิชอน     

2 อนิชอน - เกาะนาม ิ– ป่ันRail Bike – ซวูอน 
 

  
PACIFIC HOTEL 3*

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
โรงเรยีนกมิจ+ิสวมชดุฮันบก- สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์-น้ํามันสนเข็ม

แดง -พลอยอเมทสิ - ถนนฮงอกิ 
   

GALAXY HOTEL 3*

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
พระราชวังชางด๊อกคงุ-ศนูยโ์สม –ศนูยส์มนุไพรเกาหล-ีCOSMETIC-

DUTY FREE –โซลทาวเวอร-์ คลองชองเกชอน -ตลาดเมยีงดง 
   

GALAXY HOTEL 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต -อนิชอน - กรงุเทพฯ  
 

 

เครือ่งแอรบ์สัA330-300 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น  

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

นํา้หนกัสมัภาระ  
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 
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น่ัง 2 คน และน่ัง 4คน ใหท้า่นไดส้นุกสนานกับการป่ันจักรยานบนรางรถไฟ โดยมจัีกรยานราว 50 คัน ทัง้ 2 แบบ

คละกัน ป่ันไปตามรางรถไฟ ทา่มกลางบรรยากาศธรรมชาตอิันสดใสของฤดใูบไมผ้ล ิ

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (บรกิารทา่นดว้ย “ชาบู ชาบ”ู) 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก PACIFIC HOTEL ระดับ 3  ดาว หรอืเทยีบเทา่  

 

 

  

  

 

 

 

Day 3 รงเรยีนกมิจ+ิสวมชุดฮนับก – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– นํา้มนัสนเข็มแดง – พลอยอ

เมทสิ – ถนนฮงอกิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นสู ่โรงเรยีนกมิจ ิเรยีนรูว้ธิกีารทํากมิจ ิ“กมิจ”ิ เป็นผักดองทีส่ามารถเก็บไวไ้ดน้านและเป็นอาหาร

ทีข่ ึน้โตะ๊ชาวเกาหลทีกุมือ้ ปัจจุบันนี้กมิจเิป็นทีน่ยิมแพร่หลายทีไ่ม่ว่ามือ้ไหนก็จะตอ้งมกีมิจเิป็น

สว่นประกอบอยู่ในอาหารมือ้นัน้ๆดว้ยทกุครัง้ไป และกมิจนิี้ยังมมีากกว่า 100 ชนดิใหเ้ลอืกรับประทาน ให ้

ทา่นฝึกลองทําและไดช้มิกมิจฝีิมอืของตวัทา่นเอง โดยมวีทิยากรสอนวธิกีารทําและขัน้ตอนการเตรยีม

วัตถดุบิใหท้า่นทกุขัน้ตอน และสามารถนํากลบัมาเป็นของฝากได ้พเิศษ...ใหท้า่นไดท้ดลองสวมชุดฮนั

บก ชุดประจําชาตเิกาหล ีเพือ่เก็บภาพแหง่ความประทบัใจ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บรกิารทา่นดว้ย “คาลบี”้)  

 สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ซ ึง่ถกูขนานนามว่า ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

ประเทศโดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ทา่มกลางหุบเขา ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชมทอ่งไปกบัโลก

ของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ี่ทา่นจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกนั

ไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรอืเขา้สูด่นิแดนแห่ง

เทพนยิาย สวนสีฤ่ด ูซ ึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาล อกีทัง้ยังสามารถสนุกกบัเครือ่งเลน่นานา

ชนดิ อาทเิชน่ สเปซทวัร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ ึง่กําลงับานสะพรั่งอวดสสีนัเต็ม

สวน (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืน

มถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ เดอืนตลุาคม - เดอืน

พฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ทีจ่ัดตามตารางประจําวันดว้ยบัตร

เขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครือ่งเลน่ไม่จํากดัรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงใน

รา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอย่างมากมายนําทา่นสู ่นํา้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์

100% ซึง่สรรพคณุของน้ํามันสนเข็มแดงนัน้มปีระโยชน์อยา่งมากมายทัง้ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอลและไขมันทีอ่ดุ

ตันในเสน้เลอืดลดระดับน้ําตาลในเลอืดชว่ยขับสารพษิออกจากรา่งกายในรปูแบบของเสยี จากนัน้นําทา่นสู ่โรงงาน

พลอยอเมทสิ หรอื พลอยสมีว่ง ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่วา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินี้ตดิตัวไว ้จะ
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ทําใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้กับชวีติจากนัน้อสิระทา่นชอ็บป้ิงยา่น ถนนฮงอกิ แหลง่ชอ็บป้ิงขึน้ชือ่ของเหลา่

วัยรุน่เกาหล ี 

เย็น  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั”) 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก GALAXY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

Day 4  พระราชวงัชางดอ๊กคงุ – ศนูยโ์สมฯ – ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี– COSMETIC-DUTY 

FREE –โซลทาวเวอร ์– คลองชองเกชอน – ตลาดเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําทา่นสู ่พระราชวงัชางดอ๊กคงุ เป็นพระราชวังหลวงวังทีส่องทีส่รา้งตอ่จากพระราชวังคยองบกกงุ ในปี 

ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังทีม่คีวามสําคัญอยา่งมากตอ่กษัตรยิห์ลายๆ พระองคใ์นราชวงศโ์ชซอนทีม่สีภาพดแีละ

สมบรูณ์ทีส่ดุใน 5 พระราชวังหลวงทัง้หมดทีย่ังคงเก็บรักษาไว ้  และทีน่ี่ยังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก UNESCO วา่

เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997 นําทา่นสู ่ศนูยโ์สมฯ ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี 

ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพทีด่ทีีส่ดุและ

ราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่นําไปบํารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่า่นรักและนับถอื จากนัน้นําทา่นชม ศนูย ์

ยาสมุนไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีทีนํ่ามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ที่

มสีรรพคณุรักษาโรค และบํารงุรา่งกาย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั”) 

บา่ย นําทา่นชม COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครือ่งสําอางชือ่ดังของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดด์ัง อาทเิชน่ 

W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นตน้ จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง DUTY FREE นําทา่น

สมัผัสกบัจุดชมววิของกรุงโซลทีย่อดเขาเขานัมซนั ภเูขาแห่งเดยีวทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงโซล สงู 274 

เมตร นําทา่นชม โซลทาวเวอร ์  1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือ

ระดบัน้ําทะเล ทา่นสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดย

สามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น้ําฮันกงั *** ราคาไม่

รวมคา่ข ึน้ลฟิท ์***  จากนัน้นําทา่นชม คลองชองเกชอน  สรา้งมาตัง้แตส่มัยพระเจา้ยองโจแห่ง

ราชวงศโ์ชชอน อายุเกา่แกก่ว่า 600 ปี เดมิเป็นคลองน้ําเน่า สลมัเพยีบ รถตดิสดุๆ จนมกีารสรา้งทางดว่น

ทบัคลอง ไม่มใีครอยากจะเดนิผ่าน ตอ่มาปี 2003 รัฐบาลไดบู้รณะคลองใหม่ ทบุทางดว่นทิง้ แลว้ทุม่งบ

กว่า 386 พันลา้นวอน พัฒนาจนน้ําใสสะอาด เป็นสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจสดุฮติของชาวกรุงโซลและ

นักทอ่งเทีย่วอย่างเราๆ จากนัน้ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง  แหลง่รวมวัยรุน่ยา่นสยามสแควร์

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นแหลง่รวมเครือ่งสําอางชือ่ดัง อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้ 

เย็น  อสิระอาหารคํา่1 มือ้ (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั) 
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นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก GALAXY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

Day 5  ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – อนิชอน – กรงุเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ดว้ย เมนูอุดง้ 

นําทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยระหวา่งทาง นําทา่นชอ้ป

ป้ิงที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่สําเร็จรปู สาหรา่ย 

ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่ง  ๆ

11.20 น.  ออกออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 701 

15.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

 

 

Korea Summer Chill Chill 5วนั 3คนื By XJ 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

01-05 มถินุายน 2561 14,999.- 14,999.- 14,999.- 6,900.- 

13-17 มถินุายน 2561 14,999.- 14,999.- 14,999.- 6,900.- 

20-24 มถินุายน 2561 14,999.- 14,999.- 14,999.- 6,900.- 

27 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2561 14,999.- 14,999.- 14,999.- 6,900.- 
 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 5,000 บาท / ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก  ์

ทา่นละ 40,000 วอน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที ่สนามบนิดอนเมอืง) 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั** 
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**ลูกคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 

1. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้Quiet Zoneหรอืทีน่ั่งLong Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิดงันี ้
 
    2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 
 

 Quiet Zone Lagroom Seat1,600/เที่ยว(แถวที่7) 
 Quiet Zone Seat  509/เที่ยว 
              *** Quiet Zone ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายกุวา่ 10ปีน ัง่*** 

 Lagroom Seat   1,500/เที่ยว(แถวที่ 15,16,17) 
 Lagroom Seat   1,400/เที่ยว(แถวที่34,35) 
              *** Legroom Seat (บรเิวณ EXIT SEAT) ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายกุวา่ 15 ปี,  

    ผูใ้หญอ่ายเุกนิ  60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิารน ัง่ *** 

  Baby Bassinet 1,400/เที่ยว(ตะกร้าเดก็)  
         (จองคุ่ Legroom Seat) 
 
2. ทางแอรเ์อเชยีมน้ํีาหนักกระเป๋าให ้ทา่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ 

ณ วันจองทัวร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง..  

3. สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกับการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่  สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์กฬีาเพิม่เตมิแยกจากคา่

สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

นํา้หนกัขาไป /กลบั (ราคาตอ่เทีย่ว)  

5Kg. 

ราคา [จา่ยเพิม่] บาท 

10 Kg. 

 

20 Kg. 

อัตราของเกาหล ี 350.- 550.- 1,490.- 

**ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับซือ้น้ําหนักเพิม่หลงัจากทําการจองแลว้** 

ถา้ลกูคา้มน้ํีาหนักเกนิกําหนดตอ้งจ่ายคา่สมัภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอัตราทีส่ายการบนิกําหนด... 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้

เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีา

เงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 20 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 5-

7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

** สําคญั!! บรษิทั ทาํธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลโีดยผดิกฎหมาย 

และในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหล ีขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ลูกคา้ทกุ

ทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้ ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บัตรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน้ํามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพั่ก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น  

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ  

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูชํ้านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  

5. ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ  200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก.  

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

2.  ราคาไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% หัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

3.  คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

4. คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม  

5. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งทําวซีา่เขา้ประเสาธารณรัฐเกาหลใีต ้

คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry 

ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

6. คา่ทปิไกดแ์ละคนขับรถประมาณ 40,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

หมายเหตุ 

การสํารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาสํารองทีน่ั่ง+ชําระเงนิมดัจํา 11,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ชําระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30 วนั 

3. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน เก็บเงนิมัดจําทัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์
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5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง , ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้  ไมม่กีารคนื

เงนิทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทาง

บรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื

คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วทา่นละ 11,000 บาท และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาล ทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่ี

การคนืเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

**สําคญั!! บรษิทัทาํธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดยผดิกฎหมาย

และในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้

ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

    พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

9. สําหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1.    บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.    บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของ

ทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ 

หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

3.    หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนืคา่บรกิารทีท่า่นได ้

ชําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.    บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่  ๆ

5.    รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.    ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตาม

สถานการณ์ดังกลา่ว 

7.    กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ

บรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิ

ใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.    มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 

9.    หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย

การบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบใุนรายการ

เดนิทาง  

11.  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลี

เทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

14.  โรงแรมทีพั่กในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกตา่งกับประเทศไทย โดยโรงแรมทีพั่กทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอืDouble) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพัก

แบบ3ทา่นขึน้อยูก่ับขอ้จํากัดของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกันอาจจะทําให ้

ทา่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกัน และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากประเทศ

เกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่าเครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15.  กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตุ

ตา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทวัรเ์พือ่

ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มุนไพร, รา้นนํา้มนัสน, ศนูยเ์ครือ่งสําอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทาง

บรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 USD ตอ่ทา่น 

17.  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณีตอ้งการตัด

กรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์เก็บคา่ใชจ้่ายเพิม่ ทา่นละ 4,000 

บาท 

18.  ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ยของการ

เดนิทางชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหน่าย หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับ

ความพงึพอใจของทา่น ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคับใหซ้ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพือ่ใหผู้เ้ดนิทางไดรั้บ

ทราบ 

19.  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั

ฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทาง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึ

ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น

เงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกู

ปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศ

ไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขที่

บรษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ 
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สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี ่

Tel: 02 019 4668 or 02 019 4669 

Hot Line: 089 923 8313 

Fax: 02 019 4669 (auto) 
E-mail: info@2pmholiday.com 

Website : www.2pmholiday.com 

FB Fanpage : www.facebook.com/2pmholiday 

ผา่นสมารท์โฟน LINE id : 2pmholiday 

มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความ

คมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี

เกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีม่า

ทอ่งเทีย่วโดยสุจรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีนํ่าตดิตัวไปแสดงดว้ย เชน่ บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางาน

ภาษาอังกฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจั้ดคณะ 

2. หลักฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300  เหรยีญสหรัฐ หรอื

ประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดนิทาง 2 วัน (หากไมม่บีัตรเครดติคารด์) หากมบีัตรเครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, 

American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งนําตดิตัวไปดว้ยหรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ที่

ทราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกับผูป้กครอง เชน่ บดิา มารดา ป้า นา้ 

อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกัน 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่ับพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตัวไปดว้ย   

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ  
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