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KOREA
Romantic Lighting Festival
โดยสายการบิน ไทยแอร๑เอเชียเอ็กซ๑
4 วัน 3 คืน
ไฮไลท์ ทัวร์ Romantic Lighting Festival
- ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ไร้กังวล ด้วยน้ําหนักสัมภาระ 20 กิโลไม่จํากัดจํานวนชิ้น
- ชม The Garden of Morning Calm สวนสวยประดับด้วยต้นไม้นานาชนิด
- อิสระเล่นสกีท้าลมหนาว....เพลิดเพลินกับลานหิมะที่กว้างใหญ่
- ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ตลาดเมียงดงแหล่งช็อบปิ้งที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาหลี
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รายละเอียดการเดินทาง
วัน โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง เย็น


1

กรุงเทพฯ – สนามบินอินชอน – The Garden of Morning Calm

2

อิสระเลํนสกี - ไรํสตอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอร๑แลนด๑ – กรุงโซล







3

พระราชวังถ๏อกซูกุง – โซลทาวเวอร๑ - ศูนย๑โสม – ศูนย๑สมุนไพร Cosmetic Shop - Duty Free –ตลาดเมียงดง







4

น้ํามันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส – ถนนฮงอิก - ซุปเปอร๑มาเก็ต –
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ





เครื่องแอร์บัส A330-300
ที่นั่งแบบ 3-3-3

เสริฟ์อาหารร้อน
ทั้งขาไป-ขา

โรงแรมที่พัก
PACIFIC HOTEL 3*
หรือเทียบเทํา
GALAXY HOTEL 3*
หรือเทียบเทํา
GALAXY HOTEL 3*
หรือเทียบเทํา

น้ําหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 20 กก.

กลับ

http://www.chinaprotour.com/ (TB) GT-ICN XJ23 เกาหลี Romantic Lighting Festival 4วัน 3คืน (XJ)

2

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
Day 1
กรุงเทพฯ– สนามบินอินชอน– The Garden of Morning Calm – ซูวอน
05.00 น.

คณะมาพร๎อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน๑เตอร๑ 4 โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
(Thai Air Asia X) เช็คอินกรุ๏ปของสายการบินโดยมีเจ๎าหน๎าที่ ให๎การต๎อนรับ และอํานวยความสะดวก

08.05 น.

ออกเดินทางสูํ เมืองอินชอนประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
(Thai Air Asia X) เที่ยวบินที่ XJ708
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต๎องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบ
สุํมที่นั่งวํ าง หากทํานมีความประสงค๑ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อ ง หรือเปลี่ยนที่นั่ ง จะมีคํ าใช๎จํายเพิ่มเติม สามารถดูอัตรา
คําบริการได๎จากท๎ายรายการนี้*

15.20 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต๎เวลาท๎องถิ่นเร็วกวําประเทศไทย 2 ชั่วโมง
(เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของทํานเป็นเวลาท๎องถิ่น) นําทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมือง
และศุลกากรแล๎วจากนั้น นําทํานสูํ The Garden of Morning Calm สวนแหํงนี้ตั้งอยูํที่เมืองกาพยองจังหวัดคยองกี
โดเป็นสวนของเอกชนขนาดใหญํที่เต็มไปด๎วยพันธุ๑ไม๎และดอกไม๎นานาพันธุ๑มากกวํา 5,000 ชนิดและเป็นสวนที่เกําแกํ
ที่สุดของเกาหลี เปิดให๎เข๎าชมตลอดทั้งปีแตํละชํวงฤดูที่นี่จะมีการจัดเทศกาลดอกไม๎ชนิดตํางๆ เปลี่ยนไปตามฤดูกาล
ภายในสวนมีธีมดอกไม๎กวํา 20 ธีมและมีร๎านอาหารร๎านเครื่องดื่มให๎บริการ

***ช่วงฤดูหนาวจะมีการจัดงาน Lighting Festival จัดแสดงไฟ ให้ท่านได้ชมเทศกาลโคมไฟ ประดับ
ประดาทั้งสวนให้สว่างสไวสีสนั ตระการ ***หมายเหตุ กาหนดการจัดแสดงไฟเริ่มตั้งแต่ 08 ธันวาคม 60 - 25 มีนาคม 61***
ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุลโกกิ”
นําทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก PACIFIC HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทํา

Day 2
อิสระเล่นสกี – ไร่สตอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– กรุงโซล
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทํานสุํ สกีรีสอร์ท ให๎ทํานได๎อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมตําง ๆ บนลานสกี เพลิดเพลินกับลานหิมะที่กว๎าง
ใหญํ และเนินเลํนสกีระดับตําง ๆ กระเช๎าลิฟท๑ เนินเขาเลํนสโนสเลด ทางรีสอร๑ทยังมีหลากหลายบริการอื่นๆ สําหรับผู๎ที่
ไมํต๎องการเลํนสกี เชํน ร๎านอาหาร คอฟฟี่ช๎อป ซุปเปอร๑มาเก็ดไว๎บริการ
( ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าลานสกี,ชุด,อุปกรณ์,รองเท้า,ค่าครูฝึก ค่าอุปกรณ์การเล่นสกีราคาประมาณ 50,000 วอน )
***หมายเหตุ ลานสกีบางแห่งไม่สามารถเข้าไปในลานสกีได้ เพราะเนื่องจากจะเป็นการรบกวนผู้เล่นสกี
หากต้องการเข้าชมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าอุปกรณ์ในการเล่นสกี ***
** ช่วงพีเรียดเดือนมีนาคม 2561 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
จากอิสระเล่นสกี เป็น >> โรงเรียนกิมจิ + ชุดฮันบก แทนเนื่องจากลานสกีปิดให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว
(ช่วงประมาณวันที่ 01 มีนาคม 61 เป็นต้นไป)
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นําทํานสูํ ไร่สตรอเบอร์รี่ ขอเชิญทํานลิ้มรสสตรอเบอร๑รี่เกาหลีสดๆ พร๎อมชมบรรยากาศภายในไรํ ซึ่งทํานจะได๎พบ
กับวิถีชีวิตชาวไรํสตรอเบอร๑รี่ของเกาหลีวํามีวิธีการปลูกอยํางไรจึงได๎ผลสตรอเบอร๑รี่ที่ขนาดใหญํเป็นพิเศษ และหวาน
หอมชวนนํารับประทานเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเอง และชาวตํางชาติ และยังเป็นผลไม๎สํงออกของประเทศอีกด๎วย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบี”้
นําทํานเดินทางสูํ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามวําดิสนีย๑แลนด๑เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ๎งที่ใหญํที่สุด
ของประเทศโดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ๎าของ ตั้งอยูํทํามกลางหุบเขา ให๎ทํานได๎อิสระเที่ยวชมทํองไปกับโลกของสัตว๑ป่า
ซาฟารี ชมไลเกอร๑แฝดคูํแรกของโลก ที่นี่ทํานจะพบเจ๎าป่าสิงโต และเสือสามารถอยูํด๎วยกันได๎อยํางเป็นสุข ชมความ
นํารักของหมีที่สารถสื่อสารกับคนขับรถได๎เป็นอยํางดี หรือเข๎าสูํดินแดนแหํงเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม๎
เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเลํนนานาชนิด อาทิเชํน สเปซทัวร๑ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด
ชมสวนดอกไม๎ซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวน
ดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่,
เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงตํางๆ ที่ จัดตามตารางประจําวัน
ด๎วยบัตรเข๎าชมแบบ ONE DAY TICKET เลํนได๎ทุกเครื่องเลํนไมํจํากัดรอบ เลือกชมและเลือกซื้อช๎อบปิ้งในร๎านค๎าของ
ที่ระลึกตํางๆอยํางมากมายจากนั้นนําทํานเดินทางกลับเข๎าสูํ กรุงโซล

เย็น

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ชาบูชาบู”
นําทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก GALAXY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทํา

Day 3
พระราชวังถ๊อกซูกุง – โซลทาวเวอร์ - ศูนย์โสม– ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - Cosmetic- Duty Free –
ตลาดเมียงดง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทํานสูํ พระราชวังถ๊อกซูกุง เป็นหนึ่งในห๎าพระราชวังที่สําคัญที่สุดของราชวงศ๑โชซ็อนและเกาหลีเดิมพระราชวังแหํงนี้
เป็ น ที่ ป ระทั บ ขององค๑ ช ายวอลซานพระเชษฐาในพระเจ๎ า ซองจงหรื อ องค๑ ช ายชาซานระหวํ า งสงครามเจ็ ด ปี ที่ นี่ ไ ด๎
กลายเป็นพระราชวังหลวง จากนั้นนําทํานชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480
เมตร เหนือระดับน้ําทะเล นําทํานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร๑ได๎รอบทิศ 360 องศาโดย
สามารถมองได๎ถึงเขาพูกักซัน และถ๎าหันไปยังทิศตรงข๎าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมํน้ําฮัน กัง *** ราคาไมํรวมคําขึ้นลิฟท๑
*** ทํานสูํ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวําผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือวําเป็น โสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชม
วงจรชี วิต ของโสมพร๎ อมให๎ ทํา นได๎เ ลือกซื้อ โสมที่ มีคุ ณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกวํา ไทยถึ ง 2 เทํ า เพื่ อนํ าไปบํ ารุ ง
รํางกาย หรือฝากญาติผู๎ใหญํที่ทํานรักและนับถือ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ซัมเกทัง”

บ่าย

นําทํานชม ศูนย๑ยาสมุนไพรเกาหลี ให๎ทํานได๎เลือกซื้อเลือกชม ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู ที่นํามาแปรรูปเป็นรูปแบบ
ตํางๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุงรํางกาย จากนั้นนําทํานชม Cosmetic Shop ศูนย๑รวมเครื่องสําอางค๑ชื่อดังของ
เกาหลี มากมายหลายแบรนด๑ดังจากนั้นนําทํานช๎อปปิ้งสินค๎าปลอดภาษีที่ห๎าง Duty Free จากนั้นให๎ทําน ช๎อปปิ้งตาม
อัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหลํงรวมวัยรุํนยํานสยามสแควร๑ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเป็นแหลํงรวมเครื่องสําอางค๑ชื่อดัง
อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นต๎น

เย็น

อิสระอาหารค่ําเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน
นําทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก GALAXY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทํา

http://www.chinaprotour.com/ (TB) GT-ICN XJ23 เกาหลี Romantic Lighting Festival 4วัน 3คืน (XJ)

4

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
Day 4
น้ํามันสนเข็มแดง– พลอยอเมทิส – ถนนฮงอิก - ซุปเปอร์มาเก็ต– สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานชม ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช๎ต๎นสนเข็มแดงจากยอดเขา
ที่ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช๎เทคโนโลยีพร๎อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต๎ออกมา เป็น น้ํามันสนเข็มแดง
ภูมิประเทศ ของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร๑เซ็นต๑ โดยกวําจะมาเป็นน้ํามันสนเข็มแดงได๎ 1 แคปซูล ต๎อง
ใช๎ ใ บสนเข็ ม แดงประมาณ 2.7 กิ โ ลกรั ม มาสกั ด เอาน้ํ า มั น มาผลิ ต และวิ จั ย ออกมาเป็ น น้ํ า มั น สนนี้ จากนั้ น นํ า ทํ า นสูํ
โรงงานพลอยอเมทิสหรือพลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาวโสมเชื่อวําถ๎าได๎มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว๎
จะทําให๎มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย “จิมดัก”
จากนั้นนําทํานช๎อปปิ้ง ตลาดฮงอิก ดูบรรยากาศวัยรุํนมหาลัยกันที่ยํานฮงแด (Hongdae) หรือ ม.ฮงอิก ยํานดังสําหรับ
วัยรุํนขาโจ๐ทั้งหลาย เป็นแหลํงรวม ร๎านค๎า ร๎านอาหาร คลับ บาร๑ รวมทั้งเป็นถนนแสดงงานศิลป์อาร๑ตๆ ของเหลําศิลปิน
อารมร๑ ติ ส ต๑ แ ตกทั้ ง หลายด๎ ว ยจากนั้ น นํ า ทํ า นสูํ ท่ า อากาศยานนานาชาติ อิ น ชอน เพื่ อ นํ า ทํ า นเดิ น ทางกลั บ สูํ
กรุงเทพฯ โดยระหวํางทางนําทํานช๎อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค๎าตํางๆ มากมายให๎เลือกซื้อหาเป็นของฝาก
เชํน กิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหรําย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม๎ตามฤดูกาลและของที่ระลึกตํางๆ

16.25 น.

นําทํานเดินทางกลับสูํ กรุงเพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai Air Asia X) เที่ยวบินที่ XJ709

20.45 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร๎อมความประทับใจ
*********************************************************************
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เกาหลี Romantic Lighting Festival
4 วัน 3 คืน By XJ
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียงพัก

เด็กไม่มีเตียงพัก

พักเดี่ยวเพิ่ม

ห้องละ 2 ท่าน

กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

01-04 กุมภาพันธ๑ 2561

17,999.-

17,999.-

17,999.-

5,900.-

01-04 กุมภาพันธ๑ 2561 (BUS2)

17,999.-

17,999.-

17,999.-

5,900.-

07-10 กุมภาพันธ๑ 2561

16,999.-

16,999.-

16,999.-

5,900.-

08-11 กุมภาพันธ๑ 2561

16,999.-

16,999.-

16,999.-

5,900.-

08-11 กุมภาพันธ๑ 2561 (BUS2)

16,999.-

16,999.-

16,999.-

5,900.-

16-19 กุมภาพันธ๑ 2561

16,999.-

16,999.-

16,999.-

5,900.-

16-19 กุมภาพันธ๑ 2561 (BUS2)

16,999.-

16,999.-

16,999.-

5,900.-

22-25 กุมภาพันธ๑ 2561

16,999.-

16,999.-

16,999.-

5,900.-

22-25 กุมภาพันธ๑ 2561 (BUS2)

16,999.-

16,999.-

16,999.-

5,900.-

23-26 กุมภาพันธ๑ 2561

16,999.-

16,999.-

16,999.-

5,900.-

01-04 มีนาคม 2561

17,999.-

17,999.-

17,999.-

5,900.-

01-04 มีนาคม 2561 (BUS2)

17,999.-

17,999.-

17,999.-

5,900.-

07-10 มีนาคม 2561

15,999.-

15,999.-

15,999.-

5,900.-

14-17 มีนาคม 2561

15,999.-

15,999.-

15,999.-

5,900.-

15-18 มีนาคม 2561

16,999.-

16,999.-

16,999.-

5,900.-

15-18 มีนาคม 2561 (BUS2)

16,999.-

16,999.-

16,999.-

5,900.-

21-24 มีนาคม 2561

15,999.-

15,999.-

15,999.-

5,900.-

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 5,000 บาท /ท่าน ***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่านละ 35,000 วอน /ทริป/ต่อท่าน*** (เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง)
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ
จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ**

**ลูกค้าที่บินกับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มีเงื่อนไขเพิ่มตามรายละเอียดด้านล่าง **
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1.หากลูกค๎าทํานใดประสงค๑จะซื้อ Quiet Zone หรือทีน
่ ั่ง Long Leg มีรายละเอียดคําใช๎จํายเพิ่มเติมดังนี้
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT

Quiet Zone Lagroom Seat
Quiet Zone Seat
Lagroom Seat
Lagroom Seat

1,600 / เที่ยว (แถวที่ 7)
509 / เที่ยว
1,500 / เที่ยว (แถวที่ 15,16,17)
1,400 / เที่ยว (แถวที่ 34,35)

*** Legroom Seat (บริเวณ EXIT SEAT) ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุกว่า 15 ปี,
ผู้ใหญ่อายุ เกิน 60 ปี, สตรีมีครรภ์, ผู้พิการ นั่ง

Baby Bassinet

1,400/เที่ยว (ตะกร้าเด็ก)
(จองคุ่ Legroom Seat)

2.ทางแอร๑เอเชียมีน้ําหนักกระเป๋าให๎ทํานละ 20 กก. ตํอ 1 เที่ยวการเดินทาง ทํานใดประสงค๑จะซื้อน้ําหนักเพิ่มกรุณาแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ ณ วัน
จองทัวร๑...อัตราคําสัมภาระตามรายละเอียดด๎านลําง..
3.สํวนลูกค๎าที่จะซื้ออุปกรณ๑ที่เกี่ยวกับการกีฬา อาทิเชํน ไม๎กอล๑ฟ ต๎องซื้อคํา สัมภาระเป็นคําอุปกรณ๑กีฬาเพิ่มเติมแยกจากคําสัม ภาระ ตาม
รายละเอียดด๎านลําง
น้ําหนักขาไป /กลับ (ราคาต่อเที่ยว)

อัตราของเกาหลี

5 Kg.

ราคา [จ่ายเพิ่ม] บาท
10 Kg.

20 Kg.

550.-

1,490.-

350.-

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับซื้อน้ําหนักเพิ่มหลังจากทําการจองแล๎ว**
ถ๎าลูกค๎ามีนา้ํ หนักเกินกําหนดต๎องจํายคําสัมภาระเพิ่มหน๎าเคาน๑เตอร๑ตามอัตราทีส
่ ายการบินกําหนด...

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมํสามารถ
ควบคุมได๎ เชํน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลําช๎าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองไมํอนุญาตให๎เดินทางออก
หรือ กองตรวจคนเข๎า เมื องของแตํละประเทศไมํ อนุ ญาตให๎เ ข๎า เมื องรวมทั้ง ในกรณีที่ทํา นจะใช๎ห นัง สือเดิน ทางราชการ (เลํม สีน้ํ าเงิน )
เดินทาง หากทํานถูกปฏิเสธการเดินทางเข๎าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทํองเที่ยว โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคําบริการ โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
4. กรณีที่คณะไมํครบจํานวน 15 ทํา น ทางบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดิ นทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ๎งให๎ ทํานทราบ
ลํวงหน๎า 5 - 7 วันกํอนการเดินทาง
5. เมื่อทํานทําการซื้อโปรแกรมทัวร๑ ทางบริษัทฯจะถือวําทํานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข๎อแล๎ว
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีโดยผิดกฎหมาย
และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
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ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.

คําบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๏ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ํามันไว๎เรียบร๎อยแล๎ว

2.

คําที่พัก 3 คืน ห๎องละ 2 - 3 ทําน

3.

คําเข๎าชมสถานที่ตามรายการระบุ

4.

หัวหน๎าทัวร๑หรือมัคคุเทศก๑ท๎องถิ่นผู๎ชํานาญเส๎นทางดูแลตลอดการเดินทาง

5.

ประกันอุบัติเหตุวงเงินทํานละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม๑)

6.

สัมภาระน้ําหนักไมํเกินทํานละ 20 กก.

** ลูกค๎าทํานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข๎อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได๎ **
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุมากกวํา 16 หรือน๎อยกวํา 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล๎านบาท]
**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุน๎อยกวํา 16 หรือมากกวํา 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท]

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.

คําทําหนังสือเดินทางไทย

2.

ราคาไมํรวมภาษีมูลคําเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จําย 3 %

3.

คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คําซักรีด คําโทรศัพท๑ เป็นต๎น

4.

คําน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวําสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม

5.

วีซําเข๎าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู๎เดินทางถือหนังสือเดินทางตํางด๎าว หรือ ประเทศที่ที่ต๎องทําวีซําเข๎าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต๎
คําธรรมเนียมการยื่นวีซําทํานละ 1,400 บาท สําหรับผู๎ที่ถือหนังสือเดินทางตํางด๎าว จะต๎องทําเรื่องแจ๎ง เข๎า -ออก หรือ Re-Entry
ด๎วยตนเองเทํานั้นกํอนการสํงเอกสารยื่นวีซํา

6.

คําทิปไกด๑และคนขับรถประมาณ 35,000 วอน ตํอทํานตํอทริป
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
หมายเหตุ
การสํารองที่นั่ง
1.

กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระเงินมัดจําทํานละ 10,000 บาท พร๎อมแจ๎งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง

2.

คําทัวร๑สํวนที่เหลือ ชําระทั้งหมดกํอนการเดินทาง 15วัน

3.

เมื่อทํานตกลงชําระเงินคําบริการไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอ มรับในเงื่อนไขและ
ข๎อตกลงตําง ๆ ที่ได๎ระบุไว๎ทั้งหมดนี้แล๎ว

เงื่อนไขการยกเลิก
1.

สําหรับผู๎โดยสารที่ไมํได๎ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู๎ยื่นวีซําให๎ เมื่อผลวีซําผํานแล๎วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคํามัดจําทั้งหมด

2.

ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15 - 45 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด

3.

ยกเลิกกํอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคําใช๎จําย 80% ของราคาทัวร๑ ตํอทําน

4.

ยกเลิกการเดินทางน๎อยกวํา 1-7 วัน เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร๑

5.

ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข๎า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต๎
ไมํมีการคืนเงินทั้งหมดไมํวํากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ จะต๎องมีใบรับรองแพทย๑จากโรงพยาบาล
รับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไป แตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํ สามารถเรียกคืน
ได๎คือคําธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วทํานละ 10,000 บาทและคําใช๎จํายอื่นๆ

6.

ยกเว๎น กรุ๏ ปที่ เดิ นทางชํว งวัน หยุ ดหรือ เทศกาล ที่ ต๎องการัน ตีมั ดจํ ากั บสายการบิน หรื อคํ ามั ดจํ าที่ พัก โดยตรงหรือ โดยการผํา น
ตัวแทนในประเทศหรือตํางประเทศและไมํอาจขอคืนเงินได๎ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชํน Extra Flight และ Charter Flight จะไมํมี
การคืนเงินมัดจําหรือคําทัวร๑ทั้งหมดไมํวํายกเลิกด๎วยกรณีใดๆ

7.

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สํ า คั ญ !! บริ ษั ท ทํ า ธุ ร กิ จ เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเท่ า นั้ น ไม่ ส นั บ สนุ น ให้ ลู ก ค้ า เดิ น ทางเข้ า ประเทศเกาหลี ใ ต้ โ ดยผิ ด
กฎหมายและในขั้น ตอนการผ่า นการตรวจคนเข้า เมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่ กับการพิจารณาของเจ้ าหน้า ที่
เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ใดๆได้ทั้งสิ้น**

8.

เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ถ๎าทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทาง
พร๎อมคณะถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการและเงินมัดจําคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

9.

สําหรับผู๎เดินทางที่อายุไมํถึง 18 ปี และไมํได๎เดินทางกับบิดา มารดา ต๎องมีจดหมายยินยอมให๎บุตรเดินทางไปตํางประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาด๎วย

เงื่อนไขการเดินทาง
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร๑นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎

2.

บริษัทฯ ไมํรับผิดชอบคําเสียหายในเหตุการณ๑ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูํนอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือคําใช๎จํายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ๎อม เชํน การเจ็บป่วย, การถูกทําร๎าย, การสูญหาย, ความลําช๎า
หรือจากอุบัติเหตุตํางๆ
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
3.

หากทํานถอนตัวกํอนรายการทํองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานสละสิทธิ์และจะไมํรับผิดชอบคืนคําบริการที่ทําน
ได๎ชําระไว๎แล๎วไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริ ษัทฯ จะไมํ รับ ผิด ชอบตํ อการห๎ ามออกนอกประเทศ หรือ ห๎ า มเข๎า ประเทศ อั นเนื่อ งมาจากมี สิ่ง ผิด กฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไมํถูกต๎อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เป็นเพียงข๎อเสนอที่ต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได๎สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ตํางประเทศเป็นที่เรียบร๎อย แตํอยํางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ๑ดังกลําว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จนมีการยกเลิก ลําช๎า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนสํง หรือ หนํวยงานที่ให๎บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร๑อื่นทดแทนให๎ แตํจะไมํคืน
เงินให๎สําหรับคําบริการนั้นๆ

8.

มัคคุเทศก๑ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไมํมีสิทธิ์ในการให๎คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู๎มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทํานั้น

9.

หากไมํสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได๎ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลําช๎า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไมํมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตํทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให๎ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
นี้โดยไมํแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า

10. กรณีที่กองตรวจคนเข๎า เมือ งทั้ งที่ ป ระเทศไทย และในตํา งประเทศปฏิเ สธมิ ให๎ เดิ น ทางออกหรือ เข๎า ประเทศที่ บริ ษั ทระบุ ใ น
รายการเดินทาง
11. บริษัทของสงวนสิทธ๑ไมํคื นคําบริการไมํวํากรณีใด ๆทั้งสิ้ นบริษัทฯ รับเฉพาะผู๎มีจุดประสงค๑การเดิน ทางเพื่อทํองเที่ยวเกาหลี
เทํานั้น
12. เที่ยวบิน และรายการทํองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
13. เมื่อทํานตกลงชําระเงินคําบริการไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับในเงื่อนไขและ
ข๎อตกลงตําง ๆ ที่ได๎ระบุไว๎ทั้งหมดนี้แล๎ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตํางกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ๎างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการทํองเที่ยว
เทํานั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยสํวนใหญํจะเป็นแบบห๎องพักคูํ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ทํานมีความประสงค๑จะพัก
แบบ3ทํานขึ้นอยูํกับข๎อจํากัดของห๎องพักและการวางรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม ซึ่งมีความแตกตํางกันอาจจะทํา
ให๎ทํานไมํได๎ห๎องพักติดกัน และไมํสามารถเสริมเตียงได๎ตามที่ต๎องการโรงแรมหลายแหํงจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจาก
ประเทศเกาหลีอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําเครื่องปรับอากาศที่มีจะให๎บริการในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น
15. กระเป๋าสัมภาระตํางๆถือเป็นทรัพย๑สินสํวนตัวของทําน ทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบตํอความเสียหายสูญหายลําช๎า หรืออุบัติเหตุ
ตํางๆ ใดๆทั้งสิ้น
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
16. เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว หากทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทางพร๎อมคณะถือวําทํานสละ
สิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการ และเงินมัดจําคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อ
ท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน้ํามันสน, ศูนย์เครื่องสําอาง และร้านพลอยอะเมทิส ทาง
บริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 USD ต่อท่าน
17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักทํองเที่ยวชาวไทยและทํองเที่ยวเป็นหมูํคณะแบบ Join Tour เทํานั้น กรณีต๎องการตัด
กรุ๏ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเป็นนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ หรือ พระสงฆ๑ เก็บคําใช๎จํายเพิ่ม ทํานละ 4,000
บาท
18. ในระหวํ า งทํ อ งเที่ ย วจะมี ชํ างภาพมาถํ ายรู ปและชํว ยดู แลอํ า นวยความสะดวกตลอดการเดิ น ทาง และในวัน สุ ด ท๎า ยของการ
เดินทางชํางภาพจะนําภาพถํายมาจําหนํายหากวําทํานใดสนใจสามารถซื้อได๎แตํถ๎าทํานใดไมํสนใจก็ไมํต๎องซื้อทั้งนี้ขึ้นอยูํกับ
ความพึงพอใจของทํ าน ทางบริษัททัวร๑ไมํมีการบั ง คับให๎ซื้อแตํอยํางใดแตํเป็นการบอกกลํา วลํวงหน๎า เพื่อให๎ผุ๎เ ดินทางได๎
รับทราบ
19. ในกรณี ที่ ลู กค้ า ต้ อ งออกตั๋ ว โดยสารภายในประเทศกรุ ณ าติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องบริ ษั ท ฯก่ อ นทุ ก ครั้ ง มิ เช่ น นั้ น ทาง
บริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานที่ทํองเที่ยวพร๎อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน๑สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมํ
สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวําง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลําช๎าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท๎องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซําจาก
กงสุล และ / หรือ สํวนงานที่เกี่ยวข๎องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู๎มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมํจําต๎อง
แสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูํเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวํางการเดินทาง
ทํองเที่ยวทั้งใน หรือ ตํางประเทศ แตํทางบริษัทฯ มีความคุ๎มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่
ผู๎รํวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตํางประเทศ มิให๎เดินทางออก หรือ เข๎าประเทศ
เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู๎เดินทาง ไมํปฏิบัติตามกฎระเบียบด๎านการความคุมโรคติดตํอเฉพาะพื้นที่มีการปลอม
แปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมํคืนคําใช๎จํายใดๆ รายละเอียดด๎านการเดินทาง อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได๎ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลําว
บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน๑ตลอดจนความปลอดภัยของทํานผู๎มีเกียรติ ซึ่งรํวมเดินทางเป็นสําคัญ

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทํองเที่ยว ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงด๎วย เชํน บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางาน
ภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู๎จัดคณะ
2. หลักฐานการเงิน ในระหวํางการทํองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปด๎วยประมาณ 300เหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไมํมีบัตรเครดิตคาร๑ด) หากมีบัตรเครดิตตํางประเทศ เชํน Visa Card,
American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต๎องนําติดตัวไปด๎วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให๎เจ๎าหน๎ าที่
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
ทราบวําทํานคือนักทํองเที่ยว
3. ใบรับรองสถานศึกษาหากทํานยังอยูํในระหวํางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู๎ปกครอง เชํน บิดา มารดา ป้า
น๎า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4. หากเป็นพาสปอร๑ตใหมํ ควรนําพาสปอร๑ตเกําเย็บเลํมคูํกับพาสปอร๑ตใหมํหรือนําติดตัวไปด๎วย
5. การแตํงกายสุขภาพและแลดูเป็นนักทํองเที่ยว ไมํควรสวมใสํรองเท๎าแตะ
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