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หมายเหตุ : **ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกด+์คนขบัท่านละ 30 ,000 วอน/ทริป เก็บทิปท่ีสนามบินสุวรรณภมิู , หวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้ตาม   

               ดุลพินิจ** 

 

 

 

 

วันแรกของการเดินทาง       กรุงเทพ - อินชอน 

20.00 น. 

 

 

23.30 น. 

คณะมาพร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ ผูโ้ดยสารขาออกช ั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C (เช็คอินกรุ๊ปของ 

สายการบินไทย) โดยมเีจา้หน้าท่ีของบริษทั และหัวหน้าทวัร์ พร้อมอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ  

และเอกสารการเดินทางให้กบัทุกทา่น 

น าทา่นเหิรฟ้าสู ่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG656  23.30-06.55 น. 

วันทีส่องของการเดินทาง     อินชอน – หมู่บ้านฝร่ังเศส -เกาะนามิ – ซูวอน – ป้อมฮวาซอง 

06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง 

(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคน

เขา้เมอืงและศุลกากร จากนั้นน าทา่นชม หมู่บ้านฝร่ังเศส La Provence สัมผสับรรยากาศหมูบ่า้นสไตล์

ฝร่ังเศส มตึีกเป็นสีตา่งๆ สีสันสดใสบา้นเรือนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองโพรวองซ์ ในฝร่ังเศส ตกแตง่ไว ้

อยา่งสวยงาม ดา้นหน้าจะมร้ีานคา้ตา่งๆสไตล์ฝร่ังเศส เชน่ ร้านขายเบเกอร่ี ร้านขายเคร่ืองครัว ร้านขาย

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 

1. เกาะนามิ สุดแสนโรแมนติคสถานท่ีถ่ายซีร่ียช่ื์อดงั 

2. สมัผสัหมู่บา้นสไตลฝ์ร ัง่เศส La Provence 

3. ชอ้งปป้ิงย่างเมียงดง ทงแดมุน 

4. คลอ้งกุญแจคู่รกัท่ี โซลทาวเวอร ์

5. เมนูพเิศษ.... เต็มอิ่มกบั “บุฟเฟตข์าปูยกัษ”์   

6. พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 
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ตน้ไมแ้ละดอกไม ้ ร้านขายไอศกรีม ไวใ้ห้ทา่นไดช้มและเลือกซ้ือได ้ ให้ทา่นไดอิ้สระเกบ็ภาพความ

ประทบัใจ และหมูบ่า้นแหง่น้ียงัเป็นสถานท่ีถา่ยท าภาพยนตร์เกาหลีท่ีโดง่ดงัมาหลายเร่ืองอีกด้วย   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย “ทกัคาลบ้ี” 

บ่าย 

 

 

 

น าทา่นชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทศัน์ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถา่ยท าละครทีว ี “WINTER 

LOVE SONG” อนัโดง่ดงัไปทัว่ทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามน้ีิมรูีปรา่งคลา้ยใบไม ้ ท่ีลอยอยูท่างตอนเหนือ 

 

ของแมน่ ้ าฮนั ทา่นสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ การเดินเลน่เท่ียวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนาย

พลนาม ิ เดินผา่นกลางแมกไมแ้หง่สวนสนท่ีสูงเสียดฟ้า ผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลือกนั่งท่ีมา้นั่ง

ริมฝ่ังเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใตเ้งาไม ้ พร้อมมเีวลาให้ทา่นไดเ้กบ็โลเคช ัน่ประทับใจ ให้ทา่นไดอิ้สระ

เลือกชมฟาร์มเล้ียงนกกระจอกเทศซ่ึงตั้งอยูบ่นเกาะ หรือจะเลือกข่ีจกัรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตาม

อธัยาศยัจนไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนาม ิ น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองซูวอน จากนั้นน าทา่นชม ป้อมฮวาซอง  ซ่ึง

มอีายุมากกวา่ 200 ปี สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ชองโจ กษตัริย์องค์ท่ี 22 แหง่ราชวงศ์โชซอน พระองค์ทรง

ตอ้งการสร้างป้อมแหง่น้ีข้ึนมาเพื่อต้องการยา้ยหลุมศพของพระบิดา SADO SEJA จากภูเขา 

BEABONGSON มาท่ี HWASEONG และตอ้งการสร้างเมอืงหลวงข้ึนมาใหม ่ เพื่อเสริมความย่ิงใหญข่อง

ความเป็นกษตัริย์ ตวัป้อมฮวาซองน้ีถูกสร้างทอดตัวยาวไปตามแนวไหลเ่ขาและท่ีราบ โอบลอ้มเมอืงซวูอน

ไวเ้ป็นรูปวงไขข่นาดใหญ ่ มคีวามยาวถึง 5.5 กโิลเมตร และมป้ีอมตา่งๆ  ตั้งเรียงรายอยูต่ามแนวก  าแพงอยู ่

กวา่ 50 ป้อม แตปั่จจุบนัเหลืออยูเ่พียง 48 ป้อม เพราะบางสว่นถูกท าลายไปเมือ่สมยัญี่ปุ่นเขา้มาครอบครอง 

และสมยัเกดิสงครามเกาหลี ดว้ยความย่ิงใหญแ่ละสวยงามของป้อมแหง่น้ี จึงไดรั้บการจดข้ึนทะเบียนเป็น

มรดกโลก จากองค์การยูเนสโกข้ึนทะเบียนเมือ่ปี ค.ศ.1997 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย “ชาบู ชาบู” 

ทีพ่กั โรงแรม LANDMARK PRUMIER HOTEL  ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า/ เมือวซูวอน 

วันทีส่ามของการเดินทาง     วัดวาวูจองซา – โรงเรียนกิมจิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ช้อปป้ิงทงแดมุน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  น าทา่นชม วัดวาวูจองซา ซ่ึงตั้งอยูใ่นเมอืงยงอิน จงัหวดัเคียงคีโด สร้างข้ึนในปี 1970 โดยนักบวชแฮด๊อก 
สร้างเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพทุธเจา้ในการรวมประเทศ ภายในม ีรูปสลกัสะสม
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จากพทุธศาสนิกชนทัว่โลกมากกวา่ 3,000 ชิ้น โดยหน่ึงในรูปสลกัท่ีมชีื่อเสียงมากท่ีสุด คือ พระเศียรของ
พระพทุธเจา้มคีวามสูง 8 เมตรตั้งอยูท่ี่หน้าประตูทางเขา้วดั และไดรั้บการบนัทึกลงกนิเนสบุ๊คให้เป็นรูป
สลกัท่ีท าจากไมท่ี้มขีนาดใหญท่ี่สุดในโลก และภายในวดัยงัมพีระพทุธรูปนอนขนาดใหญท่ี่สร้างจากไมส้น
จีนท่ีน ามาจากอินเดีย น าทา่นสู ่ โรงเรียนกิมจิ เรียนรู้วธีิการท ากมิจิ กมิจิเป็นผกัดองท่ีสามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน  
และเป็นอาหารท่ีข้ึนโต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อ ปัจจุบนัน้ีกมิจิเป็นท่ีนิยมแพรห่ลายท่ีไมว่า่มื้อไหนก็จะต้องมีกิมจิ
เป็นสว่นประกอบอยูใ่นอาหารมือ้นั้นๆ ดว้ยทุกคร้ังไป และกมิจิน้ียงัมมีากกวา่ 100 ชนิดให้เลือก
รับประทาน ให้ทา่นฝึกลองท าและไดช้ิมกิมจิฝีมือของตัวทา่นเองโดยมวีิทยากรสอนวิธีการท าและขั้นตอน
การเตรียมวตัถุดิบให้ทา่นทุกขั้นตอน และสามารถน ากลบัมาเป็นของฝากได ้ พเิศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวม
ชุดฮันบก ชุดประจ าชาติเกาหลี เพ่ือเก็บภาพแห่งความประทบัใจ 
                  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบ้ี” 

บ่าย น าทา่นเดินทางสู ่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซ่ึงถูกขนานนามวา่ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ี
ใหญท่ี่สุดของประเทศ โดยมบีริษทัซัมซงุเป็นเจา้ของ ตั้งอยูท่า่มกลางหุบเขา ให้ทา่นไดอิ้สระเท่ียวชมทอ่ง
ไปกบัโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคูแ่รกของโลก ท่ีน่ีทา่นจะพบเจา้ป่าสิงโต และเสือสามารถอยู ่
ดว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสุข ชมความนา่รักของหมท่ีีสามารถส่ือสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งดี หรือเขา้สู ่
ดินแดนแหง่เทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยงัสามารถสนุกกบัเคร่ือง
เลน่นานาชนิด อาทิเชน่ สเปซทวัร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ่ึ้งก  าลงับานสะพร่ังอวด
สีสันเต็มสวน (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ เดือนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - 
เดือนมถุินายน เป็นดอกกหุลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดือนตุลาคม - เดือน
พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ท่ีจดัตามตารางประจ าวนัด้วยบัตรเขา้
ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ไดทุ้กเคร่ืองเลน่ไมจ่ ากดัรอบ เลือกชมและเลือกซ้ือชอ้บป้ิงในร้านคา้ของ
ท่ีระลึกตา่งๆอยา่งมากมาย จากนั้นน าทา่นเดินทางกลบัเขา้สู ่ กรุงโซล    

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุฟเฟ่ต์ขาปยูักษ์” 
เมนูพเิศษ...บุฟเฟ่ต์ขาปยูักษ์ (INTERNATIONAL BUFFET) ภัตตาคารบุฟเฟ่ต์พร้อมขาปยูักษ์ และ 

อาหารหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานได้มากมายและเคร่ืองด่ืม  ***ทั้งนี้รายการอาหารอาจมีการ

ปรับเปลี่ยน*** 
จากนั้นน าท่าน อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดทงแดมุน มีสินค้าต่างๆให้ท่านได้เลือกซ้ือ เช่น เส้ือผ้า
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แฟช่ัน รองเท้า กระเป๋า และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ทีพ่กั โรงแรม Lotte City Guro Hotel   ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วันทีส่ี่ของการเดินทาง      บลูเฮ้าส์ – พระราชวังเคียงบ็อค – พพิธิภัณฑ์พ้ืนบ้าน – ศูนย์โสม - Cosmetic Shop –  

                                          Duty Free – ช้อปป้ิงเมียงดง 

เช้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าทา่นผา่นชม บลู เฮ้าท์ ท าเนียบของประธานาธิบดี แวะถา่ยรูปเป็นท่ีระลึกท่ีอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ 

สัญลกัษณ์ความเป็นอมตะ พร้อมชมทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขารูปหัวมงักร และวงเวยีนน ้ าพซ่ึุงถือวา่

เป็นจุดท่ีมฮีวงจุย้ท่ีดีท่ีสุดของกรุงโซล  จากนั้ นน าทา่นชม พพิิธภัณฑ์พ้ืนบ้านแห่งชาติเกาหลี  ชมประวติั

ยอ้นเร่ืองราวและสัมผสักบัวถีิชีวิตความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแตยุ่คโบราณจนถึงปัจจุบัน ผา่นทางห้อง

แสดงหุ ่นจ าลองซ่ึงทา่นจะได้ซึมซบัวถีิชีวติท่ีแสดงวฒันธรรมและธรรมเนียมประเพณีตา่งๆ ท่ีผา่นมา กวา่ 

5,000 ปี จากนั้นน าทา่นชม พระราชวังเคียงบ๊อคคุง พระราชวงัเกา่แกท่ี่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้าง ข้ึนใน

ปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็นศูนย์กลางการปกครองในสมยัโบราณ โดยเป็นทั้งท่ีประทับและฐานอ านาจของพระ

เจา้แทโจและตอ่เ น่ืองมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอล  พระท่ีนั่ง คึนชองจอนถูกสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นท่ีวา่

ราชการตอ่มาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นไดส้ร้างอาคารรัฐสภาขนาดยกัษ์ข้ึนคัน่  แสดงถึงความตอ้งการ

ตดัความผูกพนัระหวา่งพระราชวงศ์กบัราษฎร อาคารหลังน้ีไดถู้กร้ือถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีของ

การปลดแอกจากญี่ปุ่น ภายในเขตพระราชวงัยังมพีระต าหนักเ คียวฮเวรูลกัษณะเป็นอาคารสองช ั้น โดยตัว

พระต าหนักถูกสร้างให้ ย่ืนออกไปกลางสระน ้ า ท่ีเต็มไปด้วยฝูงหงส์ สร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับจัด

งานเล้ียงพระราชทาน พระราชวงัน้ี ถือเป็นพระราชวงัท่ีใหญท่ี่สุดของเกาหลีประกอบดว้ยหมูอ่าคารตา่งๆ 

มากมายอาทิ พลบัพลากลางน ้ า, ทอ้งพระโรงท่ีใชอ้อกวา่ราชการ ฯลฯ   

บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ย “ซมัเกทงั” 

น าทา่นสู่ ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมอีายุ 6 ปี ซ่ึงถือวา่เป็นโสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสุด 

ชมวงจรชีวติของโสมพร้อมให้ทา่นได้เลือกซ้ือโสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกวา่ไทยถึง 2 เทา่ เพื่อ

น าไปบ ารุงรา่งกาย หรือฝากญาติผู ้ใหญท่ี่ทา่นรักและนับถือ   จากนั้นน าทา่นชม Cosmetic Shop ศูนย์รวม

เคร่ืองส าอางค์ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดัง  อาทิ  เชน่ W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นต้น 
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ค ่า 

จากนั้นน าทา่น ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ีห้าง Duty Free 

บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ข้าวย าบิบิมบัม + ฮอตพอต ” 

จากนั้นให้ท่าน ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เป็นแหล่งรวมเคร่ืองส าอางค์ช่ือดัง อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นต้น 

ทีพ่กั โรงแรม Lotte City Guro Hotel   ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วันทีห้่าของการเดินทาง   ศูนย์สมุนไพรเกาหลี –น ้ามันสนเข็มแดง  -  หรือพลอยอเมทสิ– โซลทาวเวอร์ –  

                                        Trick Eye Museum - Ice Museum -  ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน – กรุงเทพฯ 

เช้า 

 

 

 

 

 

 
 

          

 

 

 

 

กลางวัน 

บ่าย 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าทา่นชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี  ให้ทา่นไดเ้ลือกซ้ือเลือกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหลี ท่ีน ามาแปรรูป
เป็นรูปแบบตา่งๆ ท่ีมสีรรพคณุรักษาโรค และบ ารุงรา่งกาย  จากนั้น น าทา่นสู ่  น ้ามันสนเข็มแดง เป็นการ
สกดัจากใบสนเข็มแดงบริสุทธ์ิ 100% ซ่ึงสรรพคณุของน ้ ามนัสนเข็มแดงนั้นมีประโยชน์อยา่งมากมาย ทั้ง
ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนัท่ีอุดตนัในเส้นเลือด ลดระดบัน ้ าตาลในเลือด ชว่ยขบัสารพิษออก
จากรา่งกายในรูปแบบของเสีย เชน่ เหง่ือ ปัสสาวะ อุจจาระ ชว่ยลา้งสารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให้สะอาด 
เพิ่มการไหลเวยีนของเลือดไดส้ะดวกข้ึน ชว่ยเพิ่มภูมติา้นทานให้กบัรา่งกาย บ ารุงผิวพรรณให้สดใสจาก
ภายใน และลดอตัราเส่ียงในการเกดิโรคมะเร็ง หรือน าทา่นสู ่ โรงงานพลอยอเมทสิ หรือ พลอยสีมว่ง ท่ีมี
ชื่อเสียงของประเทศเกาหลี  ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา่ถา้ไดม้พีลอยชนิดน้ีติดตวัไว ้ จะท าให้มโีชคลาภและส่ิงดีๆ
เกดิข้ึนกบัชีวติ  จากนั้นน าทา่นสัมผสักบัจุดชมวิวของกรุงโซลท่ียอดเขาเขานัมซนั ภูเขาแหง่เดียวท่ีตั้งอยูใ่จ
กลางเมอืงโซล สูง 274 เมตร น าทา่นชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมอืงท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 
480 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ทา่นสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทิศ 360 

องศาโดยสามารถมองไดถึ้งเขาพ ูกกัซนั และถา้หันไปยงัทิศตรงขา้ม กจ็ะเห็นไกลไปถึงแมน่ ้ าฮนักงั *** 

ราคารวมค่าขึ้นลิฟท์ *** 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “จิมดัก” 
น าทา่นชม Trick Eye Museum  พิพิธภณัฑ์ภาพวาด 3 มติิ ให้ทา่นไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัศิลปะแนวใหม ่ ชม
ภาพวาดในลกัษณะ 3 มติิเสมอืนภาพวาดมชีีวติ ให้ทา่นไดสั้มผสัการถา่ยรูปแบบใหม ่ เหมอืนกบัไดเ้ขา้รว่ม
เขา้ไปอยูใ่นสว่นหน่ึงของภาพเลยทีเดียว  และน าทา่นสู ่ Ice Museum พิพิธภณัฑ์น ้ าแข็ง จากนั้นน าทา่นสู ่
ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อน าทา่นเดินทางกลบัสู ่ กรุงเทพฯ โดยระหวา่งทางน าทา่นชอ้ปป้ิงท่ี 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ซ่ึงมสิีนคา้ตา่งๆ มากมายให้เลือกซ้ือหาเป็นของฝาก เชน่ กมิจิ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป สาหรา่ย 
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เกาหลี Romance Korea5 วัน 3 คืน 
สายการบินไทย (TG) 

ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมต้ามฤดูกาลและของท่ีระลึกตา่งๆ 
21.20 น. น าทา่นเดินทางกลบัสู ่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน ไทย เท่ียวบินท่ี  TG 657 

01.10 น. เดินทางถึง สนามสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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

 

  

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทกุข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ  
ไมส่ามารถควบคมุได้ เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ช ้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน  รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจ
คนเขา้เมืองไมอ่นุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตให้เข้าเมือง 
รวมทั้งในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้ าเงิน) เดินทาง หากทา่นถูกปฏิเสธการเดินทางเข้า
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ให้ทราบลว่งหน้า 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ให้ทราบลว่งหน้า 
4. กรณีท่ีคณะไมค่รบจ านวน  15 ทา่น  ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้ง
ให้ทา่นทราบลว่งหน้า 5-7 วนักอ่นการเดินทาง  
5. เมือ่ทา่นท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯจะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แลว้ 

ในกรณทีีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทัฯ ก่อนทกุคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน  

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ  
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
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ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

 

เด็กไมม่ี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

10-14 ส.ค. 60 23,999.- 23,999.- 22,999.- 21,999.- 5,900.- 

 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้ เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ 
ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ต่อท่าน เก็บทิปที่สนามบินสุวรรณภูม*ิ** 

ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **  

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. คา่บตัรโดยสารช ั้นทศันาจรไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน ้ ามนัไวเ้รียบร้อยแล้ว 
2. คา่ท่ีพกั 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ทา่น 
3. คา่เขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
4. หัวหน้าทวัร์หรือมคัคเุทศก์ทอ้ง ถ่ินผูช้  านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
5. ประกนัอุบติัเหตุวงเงินทา่นละ200,000 บาท  เสียชีวติ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
6. สัมภาระน ้ าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก.  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
       1. คา่ท าหนังสือเดินทางไทย 
       2. ราคารวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% หัก ณ ท่ีจา่ย 3 % 
       3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ เป็นตน้  

4. คา่น ้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกนิกวา่สายการบินก  าหนด 20 กโิลกรัม 
5. วซีา่เขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางถือหนังสือเดินทางตา่งดา้ว หรือ ประเทศท่ีท่ีตอ้งท าวซีา่เขา้ประเสาธารณรัฐ
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เกาหลีใต ้ คา่ธรรมเนียมการย่ืนวซีา่ทา่นละ 1,400 บาท ส าหรับผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-
ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นั้นกอ่นการสง่เอกสารย่ืนวซีา่ 

6. คา่ทิปไกด์และคนขบัรถประมาณ 30,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทริป 

 

การส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาส ารองท่ีนั่ง+ช  าระเงินมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พร้อมแจง้ชื่อ+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสือเดินทาง 
2. คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ ช  าระทั้งหมดกอ่นการเดินทาง 15วนั 
3.  เมือ่ทา่นตกลงช  าระเงินคา่บริการไมว่า่ทั้งหมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เง่ือนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแล้ว 
เง่ือนไขการยกเลิก 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย่ื้นวซีา่ให้ เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มีการยกเลิกการ
เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทั้งหมด 

2.  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-45 วนั เก็บเงินมัดจ าทั้งหมด 
3.  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็คา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร์ ตอ่ทา่น 
4.  ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1-7 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมอืงทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้ ไม่

มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ินในกรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเล่ือนการเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ั้งน้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ย
ท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อคา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ 

6.  ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล  ท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าท่ีพ ักโดยตรงหรือโดย
การผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่  Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณใีดๆ 

7. กรณทีีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ะบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน  

 **ส าคัญ!! บริษทัท าธุรกิจเพ่ือการท่องเทีย่วเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมาย
และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่กับการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่านั้น ลูกค้า

ทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเห ลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 
8. เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถา้ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง   
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 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

เง่ือนไขการเดินทาง 
1.  บริษทัฯ มสิีทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไมอ่าจแกไ้ขได้ 
2.  บริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเ ติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบติัเหตุตา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคืน
คา่บริการท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4.  บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมส่ิีงผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5.  รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลิก ลา่ชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืน
ทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้ส าหรับคา่บริการนั้นๆ 

8.  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สิีทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี  านาจของบริษัทฯ ก  ากบัเทา่นั้น 

9.  หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไมม่กีารคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แตท่ั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเ ท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ให้ทราบลว่งหน้า  

10. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีประเทศไทย และในตา่งประเทศปฏิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี 
 บริษทัระบุในรายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆทั้งส้ิน 
11.  บริษทัฯ รับเฉพาะผูม้จุีดประสงค์การเดินทางเพื่อทอ่งเท่ียวเกาหลีเทา่นั้น 
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12.  เท่ียวบิน และรายการทอ่งเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให้ทราบลว่งหน้า  
13.  เมือ่ทา่นตกลงช  าระเงินคา่บริการไมว่า่ทั้งหมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เง่ือนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแล้ว 
14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศเกาหลีมมีาตรฐานการก  าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกตา่งกบัประเทศไทย โดยโรงแรม

ท่ีพกัทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหาโรงแรมโดยอา้งอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลีตามท่ีระบุใน
รายการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น โรงแรมท่ีประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญจ่ะเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ี
ทา่นมคีวามประสงค์จะพกัแบบ3ทา่นข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม 
ซ่ึงมคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าให้ทา่นไมไ่ดห้้องพกัติดกนั และไมส่ามารถเสริมเตียงได้ตามท่ีตอ้งการโรงแรมหลาย
แหง่จะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูใ่นแถบท่ีมอุีณหภูมิต ่าเคร่ืองปรับอากาศท่ีมจีะให้บริการ
ในชว่งฤดูร้อนเทา่นั้น 

15. กระเป๋าสัมภาระตา่งๆถือเป็นทรัพย์สินสว่นตวัของทา่น ทางบริษทัจะไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสียหายสูญหายลา่ชา้ หรือ
อุบติัเหตุตา่งๆ ใดๆทั้งส้ิน 

16. เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว หากทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือวา่
ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจาก
กรุ๊ปทวัร์เพ่ือท่องเทีย่วเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน ้ามันสน, ศูนย์เคร่ืองส าอาง และร้านพลอยอะ

เมทสิ ทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 USD ต่อท่าน 
17. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิราคาน้ีเฉพาะนักทอ่งเท่ียวชาวไทยและทอ่งเท่ียวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่นั้น กรณี

ตอ้งการตดักรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกคร้ัง หากเป็นนักทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ หรือ พระสงฆ์ เกบ็คา่ใชจ้า่ย
เพิ่ม ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเท่ียวจะมชีา่งภาพมาถา่ยรูปและชว่ยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวนัสุดทา้ยของ
การเดินทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหนา่ยหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซ้ือไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจกไ็มต่อ้งซ้ือทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของทา่น ทางบริษทัทวัร์ไมม่กีารบงัคบัให้ซ้ือแตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้าเพื่อให้ผุ ้
เดินทางไดรั้บทราบ  

     19.  ในกรณทีีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิเช่นนั้นทางบริษัทฯ

จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เ ป็นตวัแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมคีวามช  านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานท่ีทอ่งเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทาง
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บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกดิจากโรงแรมท่ีพ ัก ยานพาหนะ ,  อนัเ น่ืองจากอุบติัเหตุ
รวมถึงภ ัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภ ัย, การผละงาน , การจลาจล, สงครามการเมอืง , การผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ , การนัดหยุดงาน , ความลา่ช ้าของเท่ียวบิน , สายการเดินเ รือ, รถไฟ , พาหนะท้องถ่ิน ,  
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่จากกงสุล และ / หรือ สว่นงานท่ีเกีย่วขอ้งกบัสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ีอ านาจท าการ
แทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เ น่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคมุของบริษทัฯ 
หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางทอ่งเท่ียวทั้งใน หรือ ตา่งประเทศ แตท่างบริษทัฯ มีความคุ้มครอง และประกนัอุบติัเหตุ 
ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผู ้รว่มเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/
หรือ ตา่งประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เ น่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไมป่ฏิบัติตาม
กฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดตอ่เฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมส่ิีงผิดกฎหมาย บริษทัฯ 
จะไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมกีารเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง 
โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลา่ว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรติ ซ่ึงรว่มเดินทางเป็นส าคญั 
 

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพธิีการเข้าเมือง  
           เอกสารทีค่วรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพจิารณาให้เฉพาะนักท่องเทีย่ว

ทีม่าท่องเทีย่วโดยสุจริตเท่านั้นทีผ่่านเข้าเมืองได้ และพจิารณาจาก  
1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเท่ียว ซ่ึงสมควรท่ีน าติดตัวไปแสดงด้วย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร จดหมาย

การท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษทัผูจ้ัดคณะ  
2. หลกัฐานการเงิน ในระหวา่งการทอ่งเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน าเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ  300เหรียญ

สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดินทาง 2   วนั (หากไมม่บีตัรเครดิตคาร์ด) หากมบีตัรเครดิต
ตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าติดตวัไปดว้ยหรือหลกัฐาน
การเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดงให้เจา้หน้าท่ีทราบวา่ทา่นคือนักทอ่งเท่ียว 

3. ใบรับรองสถานศึกษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกบัผูป้กครอง เชน่ บิดา 
มารดา ป้า น้า อา ท่ีมนีามสกลุเดียวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอร์ตใหม ่ ควรน าพาสปอร์ตเกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอร์ตใหมห่รือน าติดตัวไปด้วย   
5.  การแตง่กายสุขภาพและแลดูเป็นนักทอ่งเท่ียว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 
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