
 

 

 
 

 
ชมดอกซากรุะ | เกาะนาม ิ| หมู่บา้นเทพนิยาย | ไชน่าทาวน ์|  

อทุยานแห่งชาตซิอรคัซาน | วดัชินฮนัซา | สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์| พระราชวงัเคยีงบก 
หมู่บา้นโบราณเกาหลอีนึพยอง | โซลทาวเวอร ์| ชอ้ปป้ิงตลาดเมียงดง ถนนฮงแด 

 

 

 

 

  

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1  เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) (KE668 23.15-06.45+1) 
วนัท่ี 2   อินชอน (สนามบินอินชอน) – หมู่บา้นเทพนิยาย – ไชน่าทาวน ์– เกาะนามิ – ซอรคัซาน 
วนัท่ี 3   อทุยานแห่งชาติซอรคัซาน – วดัชินฮนัซา – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– กรุงโซล  
วนัท่ี 4  หมู่บา้นโบราณเกาหลีอนึพยอง – ศนูยโ์สม – COSMETIC SHOP –  พระราชวงัเคียงบก – โซลทาวเวอร ์– DUTY FREE – ตลาดเมียงดง 
วนัท่ี 5  สวนสาธารณะยออีโด – ศูนยส์มนุไพรเกาหลี – ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง – STAR PARK – ชอ้ปป้ิงถนนฮงแด – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – อินชอน 

(สนามบินอินชอน) – เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) (KE667 18.20-22.05) 

เชียงใหมบ่นิตรง เกาหลีใต ้SAKURA IN SEOUL 5 วัน 3 คืน 
เดินทาง เมษายน 2563  

 

 

 

 

ราคาแนะน าเพยีง  25,900.- 



 

วันที่ 1 เชียงใหม่ (สนามบนิเชียงใหม)่ (KE668 23.15-06.45+1) 

20.00 น. 
 

คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบินโคเรียนแอร ์โดยมีเจา้หนา้ที่ของ
บรษิัท และหวัหนา้ทวัร ์พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุท่าน 
*ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน* 

23.15 น. น าท่านเหินฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร ์เที่ยวบินที่ KE668 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง) 

วันที่ 2 
อินชอน (สนามบินอินชอน) – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ –       
เกาะนาม ิ– ซอรัคซาน 

    06.45 น. เดินทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลี เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการ
นดัหมาย กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หมู่บา้นแห่งนีต้กแต่งประดบัประดา และมีการวาดสีสนัใหห้มู่บา้นแสนจะธรรมดาแหง่นี ้
กลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนิยาย มีนิยายโด่งดงัหลายเรื่อง อาทิเชน่ สโนวไ์วทก์บัคนแคระทัง้ 7 หนนูอ้ยหมวกแดง ปีเตอรแ์พน 
อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมกนัอยู่ในหมู่บา้นแห่งนี ้

 

 
 จากนัน้น าท่านชม ไชน่าทาวน ์เป็นสถานที่ซึ่งใชใ้นการถ่ายท าเรือ่ง Princess Hours ภาค 2 โดยเป็นฉากที่พระเอกของเรื่อง 

(Seven) ท าหนา้ที่เป็นพนกังานส่งบะหมี่ บรเิวณไชน่าทาวนน์ีม้ีขึน้หลงัจากที่ไดท้  าการเปิดสถานกงศลุจีนขึน้ในปี ค.ศ.1884 
ระหว่างศตวรรษที่ 1940 ถือเป็นย่านเศรษฐกิจซือ้ขายผา้ไหม ยาจีน และเครื่องแต่งกายสไตลจ์ีนหนาแน่นไปดว้ยผูค้นที่อาศยั
อยู่มากกวา่หมื่นคน และเต็มไปดว้ยภตัตาคารอาหารจีน 



 
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “ชาบู ชาบู” 
 น าท่านเดินทางสู่  เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าละครทีวี“WINTER LOVE 

SONG” อนัโด่งดงัไปทั่วทัง้เกาหลีและเอเชีย เกาะนามินีม้ีรูปรา่งคลา้ยใบไม ้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น า้ฮนั ใหท้่านชม
บรรยากาศรอบเกาะ เดินผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด แวะคาราวะสุสานนายพลนามิ จากนั้นอิสระเวลาให้ท่านได้
บนัทึกภาพโลเคชั่นประทบัใจ เหมือนฉากในละคร ตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนามิ เดินทางสู่ซอรคัซาน 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนู “ทักคาลบี”้ (ไก่บาบคีิวผัดซอสเกาหล)ี 
ทีพ่ัก พกัที่ KUMHO RESORT / SEORAK DAEMYUNG HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

  

วันที่ 3 
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮันซา – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ – 
กรุงโซล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-4 ช.ม. ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิว อนังดงามที่มีเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัหรือ อีกชื่อเรียกหน่ึงว่าสวิสเซอรแ์ลนดข์องเกาหลี ซึ่งจะผ่านเสน้ทางธรรมชาติที่สวยงาม ลดัเลาะผ่านไปตามหนา้ผา 
หุบเขาและล าธาร น าท่านนั่งกระเชา้ไฟฟ้า Cable Car (*ราคาไม่รวมขึน้กระเชา้ไฟฟ้า) ขึน้สู่จุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติ
ซอรคัซาน ซึ่งจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนบ์นยอดเขาดุจดั่งภาพวาดเกินบรรยาย (ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก ในกรณีที่
สภาพอากาศไม่เหมาะแก่การเขา้ชม ขึน้อยู่กับค าสั่งของเจา้หนา้ที่อุทยาน)  จากนั้นน าทุกท่านนมสัการพระพุทธรูปสัมฤทธ์ิ
ปางสมาธิขนาดใหญ่ ณ วัดชินฮันซา  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองและครอบครวั หลังจากไหวข้อพรเสร็จแลว้ก็
สามารถลา้งมือ ลา้งหนา้ดว้ยน า้มนตไ์ด ้



 
 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “คาลบี”้ (หมูย่างเกาหลี) 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโดยมีบริษัทซัมซุงเป็น
เจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ใหท้่านไดอ้ิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ชม
ความน่ารักของหมีที่สามารถส่ือสารกับคนได้เป็นอย่างดี  หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้
เปล่ียนไปตามฤดูกาล อีกทัง้ยงัสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวน
ดอกไมซ้ึ่งก าลงับานสะพรั่งอวดสีสนัเต็มสวน ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จดัตามตารางประจ าวนัดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ 
ONE DAY TICKET เล่นไดท้กุเครื่องเล่นไม่จ ากดัรอบ เลือกชมและเลือกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของที่ระลกึต่างๆอย่างมากมาย 

 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควร พรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ เดินทางกลบัเขา้กรุงโซล (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม.) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนู “โอซัมบุลโกกิ”  
ทีพ่กั พกัที่ INTER CITY HOTEL / CHISUN HOTEL MYEONGDONG ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

  

วันที่ 4 
หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง – ศูนย์โสม – COSMETIC SHOP –  
พระราชวังเคียงบก – โซลทาวเวอร ์– DUTY FREE – ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านชม หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง หมู่บา้นดัง้เดิมสไตลเ์กาหลี เปิดสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับความเป็นอดีต

เก่าแก่ของชาวแดนโสม บา้นไมโ้บราณ สถานท่ีอยู่อาศยั และธรรมชาติสดุใกลช้ิด ภายในมีคาเฟ่ โฮสเทส โฮมสเตย ์
และรา้นอาหารทัง้แบบเดิมและผสมผสานสมยัใหม่ตัง้อยู่รว่มกนัอย่างลงตวั 



 
 

 
 น าท่านสู่ ศูนยโ์สม ซึ่งรฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6  ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิต

ของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลือกซือ้โสมที่มีคณุภาพดีที่ที่สดุและราคาถกูกว่าไทยถึง 2  เท่า เพื่อน าไปบ ารุงรา่งกาย หรือฝากญาติ
ผูใ้หญ่ที่ท่านรกัและนบัถือ  

 จากนัน้น าท่านชม COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครื่องส าอางชื่อดงัของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “ซัมเทกัง” (ไก่ตุ๋นโสม) 

 น าท่านสู่ พระราชวังเคียงบก พระราชวงัเก่าแก่ที่สดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็นศนูยก์ลางการ
ปกครองในสมยัโบราณ โดยเป็นทัง้ที่ประทบัและฐานอ านาจของพระเจา้แทโจและต่อเนื่องมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอล  
ต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญ่ีปุ่ นไดส้รา้งอาคารรฐัสภาขนาดยกัษ์ขึน้คั่น แสดงถงึความตอ้งการตดัความผกูพนัระหว่าง
พระราชวงศก์บัราษฎร อาคารหลงันีไ้ดถ้กูรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการปลดแอกจากญ่ีปุ่ น ภายในเขตพระราชวงั
ยงัมีพระต าหนกัเคียวฮเวรูลกัษณะเป็นอาคารสองชัน้ โดยตวัพระต าหนกัถกูสรา้งใหย้ื่นออกไปกลางสระน า้ ที่เตม็ไปดว้ยฝงู
หงส ์สรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรบัจดังานเลีย้งพระราชทาน พระราชวงันีถื้อเป็นพระราชวงัที่ใหญ่ที่สดุของเกาหลี
ประกอบดว้ยหมู่อาคารตา่งๆ มากมายอาท ิพลบัพลากลางน า้, ทอ้งพระโรงที่ใชอ้อกวา่ราชการ ฯลฯ 

 

 
 น าท่านชม  โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สงูที่สดุในโลกมีความสงูถึง 480 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ท่าสามารถชม

ทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้ึงเขาพูกักซนั และถา้หนัไปยงัทิศตรง
ขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น า้ฮนักงั **ไม่ราคารวมค่าขึน้ลิฟท ์** 



 
 

 
 จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงที่ DUTY FREE รวมสินคา้แบรนดเ์นมต่างประเทศและแบรนดเ์กาหลีมีใหเ้ลือกชอ้ปมากมายในราคา

สินคา้ปลอดภาษี จากนัน้ชอ้ปป้ิงต่อที่ ศูนยร์วมของวยัรุน่เกาหลี ตลาดเมียงดง ไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนดเ์กาหลี
ชัน้น า ซึ่งในแต่ละวนัจะมีวยัรุน่เกาหลีมาเดินช็อปป้ิงกนัอย่างลน้หลาม ท่านสามารถหาซือ้สินคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้
, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องส าอางซึ่งเป็นที่รูจ้ักอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, LOPE, CHARMZONE, SKIN 
FOOD, THE FACE SHOP เสือ้ผา้ เครื่องประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนงัและซีรียย์อดฮิต ตลอดจนของที่ระลกึที่ต่างๆ 

ค ่า อิสระอาหารค ่า 1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) 
ทีพ่กั พกัที่ INTER CITY HOTEL / CHISUN HOTEL MYEONGDONG ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

  

วันที ่5 

สวนสาธารณะยออีโด – ศูนยส์มุนไพรเกาหลี – ศูนยน์ ้ามันสนเข็มแดง – 
STAR PARK – ช้อป ป้ิงถนนฮงแด – ซุป เปอร์มาร์เก็ต  – อินชอน 
(สนามบินอินชอน) – เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) (KE667 18.20-
22.05) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม ถนนซากุระแห่งกรุงโซล หรือ สวนสาธารณะยออิโด ที่มีตน้ซากุระกว่า 1,400 ตน้ในบรเิวณนี ้เรียงรายเป็นทาง

ยาวไปถึง 5.7 กิโลเมตร และจะเริ่มผลิดอกบานในช่วง สปัดาหท์ี่ 2 ของเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งจะออกดอกสะพรั่งเต็มตน้
ทุกปี อิสระใหท้่านสมัผสัสีสันแห่งดอกซากุระ พรอ้มถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศสดุโรแมนติก  (เน่ืองจากเทศกาลชม
ซากุระทีส่วนสาธารณะยออิโด  แต่ละปีจะมีการก าหนดวันเทศกาลขึน้อยู่กับการพยากรณก์ารบานของดอกซากุระ
ซ่ึงอาจจะมีก าหนดการคลาดเคลื่อนตามสภาวะอากาศในแต่ละปี ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการตาม
ความเหมาะสม) 

 

 



 
 น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรเกาหลี ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เลือกชม สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามูของเกาหลี ที่น ามาแปรรูปเป็นรูปแบบ

ต่างๆ ที่มีสรรพคณุรกัษาโรค และบ ารุงรา่งกาย 
 จากนัน้น าท่านชม ศูนยน์ ้ามันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาที่

ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกบัการวิจยัที่ประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็นน า้มนัสนเข็มแดง ภูมิประเทศ
ของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกว่าจะมาเป็นน า้มนัสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลตอ้งใชใ้บสนเข็มแดง
ประมาณ 2.7 กิโลกรมั มาสกดัเอาน า้มนัมาผลิตและวิจยัออกมาเป็นน า้มนัสน 

 น าท่านสู่ STAR PARK ตัง้อยู่บริเวณ MBC World บริษัท กระจายเสียงรายใหญ่ของเกาหลีมีจดัการแสดงหลากหลายส่วน 
เชน่ CARPET ZONE ซึ่งจะจดัในส่วนนัน้ เป็นพรมแดงใหทุ้กท่านไดส้มัผสัประสบการณ ์เฉกเช่น นกัแสดงชัน้น าของประเทศ
เกาหลีใต ้LED MASK ZONE ซึ่งจดัเป็นส่วนจดัแสดงนิทรรศการส่วนแรกของ STAR PARK และทุกท่านสามารถชม ส่วนจดั
แสดงที่น่าสนใจอีกมากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “จิมดัก” (ไก่พะโล้ผัดวุ้นเส้น) 
 จากนั้นอิสระช้อปป้ิงย่านวัยรุ่นชื่อดัง  ถนนฮงแด  เป็นย่านช้อปป้ิงบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik 

University) จึงเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเสน้หนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยงัมีรา้นกาแฟที่
เป็นเอกลกัษณ ์แกลเลอร่ี รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชั่น คลบั ตลาดศิลปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่วยัรุน่อาย ุ20-30 ปีที่
นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้และรา้นอาหารต่างๆก็ยงัไม่แพงอีกดว้ย ของที่ขายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินคา้แฟชั่น เช่น 
เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพก้นัก็คือขนมต่างๆ 

 

 
 น าท่านชอ้ปป้ิงที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตซึ่งมีสินคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลือกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งส าเรจ็รูป สาหรา่ย 

ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของที่ระลกึต่างๆ ก่อนเดินทางสู่สนามบินอินชอน 
18.20 น. น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่ เชียงใหม่ โดย สายการบินโคเรียนแอร ์เที่ยวบินที KE667 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
22.05 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่  โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 



 

 

ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท้์องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทริป) 
หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 (เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินเชียงใหม่)**เด็กเก็บเท่าผูใ้หญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถื่อหนังสอืเดนิทางไทยเท่าน้ัน 
กรณีถือหนังสอืเดนิทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอกีครัง้ 

พาสปอรต์จะต้องมอีายุก่อนการเดินทางไมน้่อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ทีไ่ทย และทีป่ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  

ปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษทัฯ 
 ขอสงวนสทิธไ์มค่ืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้ 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  บรษิัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั

ที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของ
เที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้
เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหนึ่ง                 
2.  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 
3.  บรษิัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บินตรง เกาหลีใต้ SAKURA IN SEOUL 5 วนั 3 คืน  
โดยสายการบินโคเรียนแอร ์(KE)        

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี 

 (เสริมเตียง)  
พักกบัผู้ใหญ่ 
 1 ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
 (เสริมเตียง)  
พักกบัผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
 (ไมเ่สริมเตียง)  
พักกบัผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

 
พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัที่ 01-05 เม.ย. 63 25,900. - 25,900. - 25,900. - 25,900. - 8,900. - 5,900. - 

ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  



 

      
4.  กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทาง

บรษิัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 5-7 วนัก่อนการเดินทาง 
5. เมื่อท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
**ส ำคญั!! บริษัท ท ำธุรกิจเพือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคำ้เดินทำงเขำ้ประเทศเกำหลี
โดยผิดกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ทัง้ไทยและเกำหลี ขึ้นอยู่กับกำร
พจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ท่ำนัน้ลูกคำ้ทกุท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมืองดว้ยตวัของท่ำนเอง ทำง
มคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 
 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋ วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน ้ามันไว้

เรียบรอ้ยแลว้, สมัภาระน า้หนกัไม่เกินท่านละ 23 กก. 
2.  ค่าที่พกั 3 คืน หอ้งละ 2-3 ท่าน 
3.  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  หวัหนา้ทวัรห์รือมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นผูช้  านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์ 
6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 



 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์

เป็นตน้ 
3. ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 23 กิโลกรมั 
4. วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว หรือ ประเทศที่ที่ตอ้งท า

วีซ่าเขา้ประเสาธารณรฐัเกาหลีใต ้ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,750 บาท ส าหรบัผูท้ี่ถือ
หนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน
การสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 

5. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ (รวมท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทรปิ) 
 

เงือ่นไขการจอง 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชีและส่ง

หลกัฐานการ โอนเงินใหเ้จา้หนา้ที่ที่ดแูลเสน้ทาง ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บั เงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2.       สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน  
3.       หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อ 

                    เจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่  ทางบริษัท 
                   ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

4.      หากในคณะของท่านมีผู้ตอ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรค 
         ประจ าตัวหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน  
         ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทาง 
         เป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  
 

กำรช ำระค่ำทวัร์ส่วนที่เหลือทำงบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนัท่ำนควรจัดเตรียมค่ำ
ทวัร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก ำหนดเนือ่งจำกทำงบริษัทตอ้งส ำรองค่ำใชจ่้ำยในสว่นของค่ำทีพ่กัและตั๋วเครื่องบิน 
มิฉะนัน้จะถอืว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมตั ิ
 



 

เงือ่นไขการยกเลิก 
1. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่า

ผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 
2.      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 
3.      ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 
4.      ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1-7 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์
5.      ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและประเทศ 
         สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ในกรณีเจ็บป่วย  จนไม่    
         สามารถเดินทางได้ จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ 
         เลื่อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียก 
         คืนไดคื้อค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาทและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ 
6.      ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล ที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ า 

                  ที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  
                  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่า 
                  ทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7.      กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ   
         เขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ  
         ทัง้สิน้ 

**ส ำคัญ!! บริษัทท ำธุรกิจเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำ
ประเทศเกำหลีใตโ้ดยผิดกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมือง ทัง้ไทยและ
เกำหลีใต ้ขึน้อยู่กบักำรพิจำรณำของเจำ้หนำ้ที่เท่ำนัน้ ลูกคำ้ทกุท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคน
เขำ้เมืองดว้ยตวัของท่ำนเอง ทำงมคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

8.       เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง  หรือ
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  

9.        ส  าหรบัผูเ้ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอม 
                   ใหบ้ตุรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
 
 
 



 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รบัผิดชอบค่าบรกิารท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่ เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
ค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นน้ันทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิน้บริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์
การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านัน้ 



 

12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือ
ว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับ
ประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งอิงตาม
การจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านัน้ โรงแรมที่ประเทศ
เกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพกัคู่  (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์
จะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับข้อจ ากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกนัอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียง
ไดต้ามที่ตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ใน
แถบที่มีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศที่มีจะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรพัยส์ินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อความ
เสียหายสญูหายลา่ชา้ หรืออบุติัเหตตุ่างๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวรเ์พ่ือท่องเที่ยวเอง โดยไม่
ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน ้ามันสน, ศูนย์เคร่ืองส าอาง และร้านพลอย 
อะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 300 USD 
ต่อท่าน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ 
Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้  หากเป็น
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์เก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิม ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง และในวนัสดุทา้ยของการเดินทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใด
สนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
ทางบริษัททวัรไ์ม่มีการบงัคบัใหซ้ือ้แต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้เพื่อใหผุ้เ้ดินทาง
ไดร้บัทราบ 

19. ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯก่อนทุก
ครัง้มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯจะ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 

 



 

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพธิีการเข้าเมือง 
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเ้ฉพาะ
นกัท่องเที่ยวท่ีมาท่องเที่ยวโดยสจุรติเท่านัน้ที่ผ่านเขา้เมืองได ้และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่น าติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตร
พนกังาน นามบตัร จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรบัรอง
ออกโดยบรษิัทผูจ้ดัคณะ 

2.    หลกัฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะน าเงินสดติดตัวไปดว้ย 
                   ประมาณ  300 เหรียญสหรฐั หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรบัการเดินทาง 2   วนั (หากไม่ 
                   มีบัตรเครดิตคารด์) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express,  
                   Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าติดตัวไปดว้ยหรือหลกัฐานการเงินอ่ืนใดที่จะแสดง 
                   ใหเ้จา้หนา้ที่ทราบว่าท่านคือนกัท่องเที่ยว 

3.    ใบรบัรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบตัรนักศึกษาและควรเดินทาง  
                   กบัผูป้กครอง เช่น บิดา มารดา ปา้ นา้ อา ที่มีนามสกลุเดียวกนั 

4.    หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เก่าเย็บเลม่คู่กบัพาสปอรต์ใหม่หรือน าติดตวัไปดว้ย  
5.    การแต่งกายสขุภาพและแลดเูป็นนกัท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 


