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KOREA
Rail Bike Spring Cherry Blossom
โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
5 วัน 3 คืน
ไฮไลท์ ทัวร์เกาหลี Rail Bike Spring Cherry Blossom
- สนุกสนานกับการปั่น Rail Bike ชมความงามฤดูใบไม้ผลิ
- ชมความงดงามดอกซากุระบาน ณ ถนนยออิโด ที่มีต้นซากุระกว่า 1,400
- สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค ที่ เกาะนามิ
- ช้อปปิ้งสุดมันส์...ตลาดเมียงดง, ย่านวัยรุ่นชื่อดัง..ถนนฮงอิก
-
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รายละเอียดการเดินทาง
วัน โปรแกรมการเดินทาง
1

กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน

2

อินชอน - เกาะนามิ - ปั่นRail Bike – ซูวอน

3

โรงเรียนกิมจิ+สวมชุดฮันบก- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -น้ํามันสนเข็ม
แดง -พลอยอเมทิส - ถนนฮงอิก
ชมเทศกาลดอกซากุระ*** เพิ่มโปรแกรม ชมเทศกาลดอกซากุระ
ในช่วงที่ดอกซากุระบานหรือช่วงประมาณวันที่ 10-15 เม.ย 61 ***
พระราชวังชางด๊อกคุง-ศูนย์โสม –ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-COSMETICDUTY FREE-โซลทาวเวอร์-ตลาดเมียงดง
ซุปเปอร์มาร์เก็ต -อินชอน - กรุงเทพฯ

4

5

เครื่องแอร์บัส A330-300
ที่นั่งแบบ 3-3-3

เช้า เที่ยง เย็น

โรงแรมที่พัก

















PACIFIC HOTEL 3*
หรือเทียบเท่า
GALAXY HOTEL 3*
หรือเทียบเท่า
GALAXY HOTEL 3*
หรือเทียบเท่า



เสริฟ์อาหารร้อน
ทั้งขาไป-ขา

น้ําหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 20 กก.

กลับ

Day 1
กรุงเทพฯ – สนามบินอินชอน
23.30 น.

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์(Thai
Air Asia X)เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินโดยมีเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวก

Day 2
อินชอน - เกาะนามิ – ปั่น Rail Bike – ซูวอน
02.40 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai Air Asia
X) เที่ย วบิน ที่ XJ700**ขอสงวนสิ ทธิ์ใ นการเลื อกที่ นั่งบนเครื่องเนื่ องจากต้ องเป็นไปตามระบบของสายการบิ นซึ่ ง
ระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม สามารถดูอัตราค่าบริการได้จากท้ายรายการนี้**

10.05 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่ านเป็ นเวลาท้องถิ่น) นําท่า นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องและ
ศุลกากร
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ทักคาลบี”้

บ่าย

นําท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําละครทีวี“WINTER
LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามินี้มีรูปร่างคล้ายใบไม้ ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ํา
ฮัน ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเที่ยวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลาง
แมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งริมฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใต้
เงาไม้ พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บโลเคชั่นประทับใจ ให้ท่านได้อิสระเลือกชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บน
เกาะ หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัยจนได้เวลาสมควรอําลาเกาะนามิ จากนั้นให้ทา
่ นได้

สนุกสนานกับกิจกรรมปั่นจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bike มีจักรยานแบบนั่ง 2 คน และนั่ง 4คน ให้ทา่ น
ได้สนุกสนานกับการปั่นจักรยานบนรางรถไฟ โดยมีจักรยานราว 50 คัน ทั้ง 2 แบบคละกัน ปั่นไปตามราง
รถไฟ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสดใสของฤดูใบไม้ผลิ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ชาบู ชาบู”
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PACIFIC HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day 3
โรงเรียนกิมจิ+สวมชุดฮันบก- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -น้ํามันสนเข็มแดง -พลอยอเมทิส - ถนนฮงอิก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ โรงเรียนกิมจิ เรียนรู้วิธีการทํากิมจิ กิมจิเป็นผักดองที่ สามารถเก็บไว้ได้นาน และเป็นอาหารที่ขึ้น
โต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อ ปัจจุบันนี้กิมจิเป็นที่นิยมแพร่หลายที่ไม่ว่ามื้อไหนก็จะต้องมีกิมจิเป็นส่วนประกอบอยู่ใน
อาหารมื้อนั้นๆ ด้วยทุกครั้งไป และกิมจินี้ยังมีมากกว่า 100 ชนิดให้เลือกรับประทาน ให้ท่านฝึกลองทําและ
ได้ชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเองโดยมีวิทยากรสอนวิธีการทําและขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบให้ท่านทุกขั้นตอน
และสามารถนํากลับมาเป็นของฝากได้ พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจําชาติเกาหลี
เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบี้”

สวนสนุ กเอเวอร์แ ลนด์ ซึ่งถู ก ขนานนามว่า ดิ ส นี ย์แลนด์ เ กาหลี เป็ นสวนสนุก กลางแจ้ งที่ ใ หญ่ที่ สุ ด ของ
ประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของ
สัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้ว ยกันได้อย่าง
เป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย
สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น
สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกําลั งบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป , เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอก
กุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอก
เบญจมาศ) ชมกิ จกรรมและการแสดงต่ า งๆ ที่ จั ด ตามตารางประจํ า วั นด้ว ยบั ต รเข้ า ชมแบบ ONE

DAY

TICKET เล่นได้ทุกเครื่องเล่นไม่จํากัดรอบ เลือกชมและเลือกซื้อช้อบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่าง
มากมาย นําท่านสู่ น้ํามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของน้ํามันสนเข็ม
แดงนั้นมีประโยชน์อย่างมากมายทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอลและไขมันที่อุดตันในเส้นเลือดลดระดับน้ําตาลในเลือด
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ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย

จากนั้นนําท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสี ม่วง ที่มี

ชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวโสมเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้ จะทําให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต
จากนั้นอิสระท่านช็อบปิ้งย่าน ถนนฮงอิก แหล่งช็อบปิ้งขึ้นชื่อของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี

เย็น

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “จิมดัก”
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GALAXY HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day 4
ชมเทศกาลดอกซากุระ*** เพิ่มโปรแกรม ชมเทศกาลดอกซากุระ ในช่วงที่ดอกซากุระบานหรือช่วงประมาณวันที่ 10-15

เม.ย 61 ***

พระราชวังชางด๊อกคุง-ศูนย์โสม –ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-COSMETIC-DUTY FREE-โซลทาวเวอร์-ตลาดเมียงดง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ถนนซากุระแห่งกรุงโซล หรือ ถนนยออิโด (Yeouido’s Streets) ที่มีต้นซากุระกว่า 1,400 ต้นใน
บริเวณนี้ เรียงรายเป็นทางยาวไปถึง 5.7 กิโลเมตร และจะเริ่มผลิดอกบานในช่วง สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายนของ
ทุกปี ซึ่งจะออกดอกสะพรั่งเต็มต้นทุกปี อิสระให้ท่านสัมผัสสีสันแห่งดอกซากุระ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศ
สุ ด โรแมนติ ค *** เพิ่ ม โปรแกรม ชมเทศกาลดอกซากุ ร ะ ในช่ ว งที่ ด อกซากุ ร ะบานหรื อ ช่ ว งประมาณวั น ที่ 10 - 15
เมษายน 60 *** (เนื่องจากเทศกาลชมซากุระที่ถนนยออิโด แต่ละปีจะการกําหนดวันเทศกาลขึ้นอยู่กับการพยากรณ์
การบานของดอกซากุ ร ะซึ่ ง อาจจะมี กํ า หนดการคลาดเคลื่ อ นตามสภาวะอากาศในแต่ ล ะปี ขอส งวนสิ ท ธิ์ ใ นการ
ปรับเปลี่ ยนรายการตามความเหมาะสม) จากนั้นนําท่ านสู่ พระราชวังชางด๊อกคุง เป็นพระราชวัง หลวงวั งที่สองที่
สร้างต่อจากพระราชวังคยองบกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังที่มีความสําคัญอย่างมากต่อกษัตริย์หลายๆ พระองค์
ในราชวงศ์โชซอนที่มีสภาพดีและสมบูรณ์ที่สุดใน 5 พระราชวังหลวงทั้งหมดที่ยังคงเก็บรักษาไว้และที่นี่ยังได้รับการขึ้น
ทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997นําท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่า
ผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มี
คุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนําไปบํารุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือจากนั้น
นําท่านชม ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นํามาแปรรูปเป็น
รูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุงร่างกาย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ซัมเกทัง”

บ่าย

นํ า ท่ า นชม COSMETIC

SHOP

ศู น ย์ ร วมเครื่ อ งสํ า อางค์ ชื่ อ ดั ง ของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ ดั ง อาทิ เ ช่ น

W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นต้น จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง DUTY FREE นําท่านสัมผัส

กับจุดชมวิวของกรุงโซลที่ยอดเขาเขานัมซัน ภูเขาแห่งเดียวที่ตงั้ อยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร นําท่าน
ชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ท่าน
สามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพู
กักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ําฮันกัง *** ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ***
จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่ง
รวมเครื่องสําอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นต้น

เย็น

อิสระอาหารค่ํา1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย)
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GALAXY HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
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Day 5
ซุปเปอร์มาร์เก็ต -อินชอน - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ด้วย เมนูอุด้ง
นําท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนําท่านช้อปปิ้งที่
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบ
เคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ

11.20 น.

นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai Air Asia X) เที่ยวบินที่XJ701

15.10 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

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

Rail Bike Spring Cherry Blossom
5 วัน 3 คืน By XJ
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียงพัก

เด็กไม่มีเตียงพัก

พักเดี่ยว

ห้องละ 2 ท่าน

กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เพิ่ม

28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2561

19,999.-

19,999.-

19,999.-

6,900.-

28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2561 (BUS 2)

19,999.-

19,999.-

19,999.-

6,900.-

09-13 มีนาคม 2561

16,999.-

16,999.-

16,999.-

6,900.-

14-18 มีนาคม 2561

16,999.-

16,999.-

16,999.-

6,900.-

14-18 มีนาคม 2561 (BUS 2)

16,999.-

16,999.-

16,999.-

6,900.-

16-20 มีนาคม 2561

16,999.-

16,999.-

16,999.-

6,900.-

21-25 มีนาคม 2561

16,999.-

16,999.-

16,999.-

6,900.-

22-26 มีนาคม 2561

16,999.-

16,999.-

16,999.-

6,900.-

22-26 มีนาคม 2561 (BUS 2)

16,999.-

16,999.-

16,999.-

6,900.-

23-27 มีนาคม 2561

16,999.-

16,999.-

16,999.-

6,900.-

23-27 มีนาคม 2561 (BUS 2)

16,999.-

16,999.-

16,999.-

6,900.-

30 มีนาคม – 03 เมษายน 2561

17,999.-

17,999.-

17,999.-

6,900.-

03-07 เมษายน 2561 (วันหยุดวันจักรี)

17,999.-

17,999.-

17,999.-

6,900.-

(วันหยุดวันมาฆบูชา)
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10-14 เมษายน 2561 (วันหยุดวันสงกรานต์)

24,999.-

24,999.-

24,999.-

8,900.-

11-15 เมษายน 2561 (วันหยุดวันสงกรานต์)

24,999.-

24,999.-

24,999.-

8,900.-

11-15 เมษายน 2561 (BUS 2)

24,999.-

24,999.-

24,999.-

8,900.-

12-16 เมษายน 2561 (วันหยุดวันสงกรานต์)

26,999.-

26,999.-

26,999.-

8,900.-

12-16 เมษายน 2561 (BUS 2)

26,999.-

26,999.-

26,999.-

8,900.-

13-17 เมษายน 2561 (วันหยุดวันสงกรานต์)

24,999.-

24,999.-

24,999.-

8,900.-

13-17 เมษายน 2561 (BUS 2)

24,999.-

24,999.-

24,999.-

8,900.-

18-22 เมษายน 2561

17,999.-

17,999.-

17,999.-

6,900.-

25-29 เมษายน 2561

17,999.-

17,999.-

17,999.-

6,900.-

27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2561

19,999.-

19,999.-

19,999.-

6,900.-

27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2561 (BUS 2)

19,999.-

19,999.-

19,999.-

6,900.-

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 5,000 บาท/ท่าน ***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่านละ 35,000 วอน /ทริป/ต่อท่าน***(เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง)
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ
จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ**
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**ลูกค้าที่บินกับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มีเงื่อนไขเพิ่มตามรายละเอียดด้านล่าง **
1.หากลูกค้าท่านใดประสงค์จะซื้อQuiet Zoneหรือที่นั่งLong Leg มีรายละเอียดค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมดังนี้
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT

Quiet Zone Lagroom Seat1,600/เที่ยว(แถวที7่ )
Quiet Zone Seat
509/เที่ยว
Lagroom Seat
1,500/เที่ยว(แถวที่ 15,16,17)
Lagroom Seat
1,400/เที่ยว(แถวที3่ 4,35)
*** Legroom Seat (บริเวณ EXIT SEAT)ไม่อนุญาตให้เด็กอายุกว่า 15 ปี,
ผู้ใหญ่อายุเกิน 60 ปี, สตรีมีครรภ์, ผู้พิการนั่ง

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

2.ทางแอร์เอเชียมีน้ําหนักกระเป๋าให้ท่านละ20 กก. ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง ท่านใดประสงค์จะซื้อน้ําหนักเพิ่มกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ วัน
จองทัวร์...อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอียดด้านล่าง..
3.ส่วนลูกค้าที่จะซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการกีฬา อาทิเช่น ไม้กอล์ฟ ต้องซื้อค่า สัมภาระเป็นค่าอุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติมแยกจากค่าสัมภาระ ตาม
รายละเอียดด้านล่าง
น้ําหนักขาไป /กลับ (ราคาต่อเที่ยว)

อัตราของเกาหลี

5Kg.

ราคา [จ่ายเพิ่ม] บาท
10 Kg.

20 Kg.

550.-

1,490.-

350.-

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซื้อน้ําหนักเพิ่มหลังจากทําการจองแล้ว**
ถ้าลูกค้ามีนา้ํ หนักเกินกําหนดต้องจ่ายค่าสัมภาระเพิ่มหน้าเคาน์เตอร์ตามอัตราทีส
่ ายการบินกําหนด...

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออก
หรือ กองตรวจคนเข้า เมื องของแต่ละประเทศไม่ อนุ ญาตให้เ ข้า เมื องรวมทั้ง ในกรณีที่ท่า นจะใช้ห นัง สือเดิน ทางราชการ (เล่ม สีน้ํ าเงิน )
เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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4. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดิ นทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 5-7
วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีโดยผิดกฎหมาย
และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.

ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ํามันไว้เรียบร้อยแล้ว

2.

ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน

3.

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

4.

หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชํานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง

5.

ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

6.

สัมภาระน้ําหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.

ค่าทําหนังสือเดินทางไทย

2.

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 %

3.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

4.

ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม

5.

วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทําวีซ่าเข้าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,400 บาท สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry
ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า

6.

ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 35,000 วอน ต่อท่านต่อทริป
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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
หมายเหตุ
การสํารองที่นั่ง
1.

กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง

2.

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15วัน

3.

เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
1.

สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

2.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด

3.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน

4.

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

5.

ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
รับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืน
ได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

6.

ยกเว้น กรุ๊ ปที่ เดิ นทางช่ว งวัน หยุ ดหรือ เทศกาล ที่ ต้องการัน ตีมั ดจํ ากั บสายการบิน หรื อค่ ามั ดจํ าที่ พัก โดยตรงหรือ โดยการผ่า น
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มี
การคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

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 ปร ะเทศเกาหลี ใ ต้ โ ดยผิ ด
กฎหมายและในขั้น ตอนการผ่า นการตรวจคนเข้า เมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่ กับการพิจารณาของเจ้ าหน้า ที่
เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ใดๆได้ทั้งสิ้น**

8.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

9.

สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

เงื่อนไขการเดินทาง
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
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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
3.

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่าน
ได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริ ษัทฯ จะไม่ รับ ผิด ชอบต่ อการห้ ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ า มเข้า ประเทศ อั นเนื่อ งมาจากมี สิ่ง ผิด กฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสู งขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จ ะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น

9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
นี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. กรณีที่กองตรวจคนเข้า เมือ งทั้ งที่ ป ระเทศไทย และในต่ า งประเทศปฏิเ สธมิ ให้ เดิ น ทางออกหรือ เข้า ประเทศที่ บริ ษั ทระบุ ใ น
รายการเดินทาง
11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คื นค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้ นบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดิน ทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลี
เท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
เท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพัก
แบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทํา
ให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจาก
ประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําเครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบัติเหตุ
ต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
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16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อ
ท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน้ํามันสน, ศูนย์เครื่องสําอาง และร้านพลอยอะเมทิส ทาง
บริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 USD ต่อท่าน
17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการตัด
กรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000
บาท
18. ในระหว่ า งท่ อ งเที่ ย วจะมี ช่ างภาพมาถ่ ายรู ปและช่ว ยดู แลอํ า นวยความสะดวกตลอดการเดิ น ทาง และในวัน สุ ด ท้า ยของการ
เดินทางช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความพึงพอใจของท่ าน ทางบริษัททัวร์ไม่มีการบัง คับให้ซื้อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่า วล่วงหน้า เพื่อให้ผุ้เ ดินทางได้
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
สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจาก
กงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้อง
แสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่
ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ
เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอม
แปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่ วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว
บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1. หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางาน
ภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ
2. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300เหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card,
American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนําติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้ 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
ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิด า มารดา ป้า
น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนําพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนําติดตัวไปด้วย
5. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ

KORE
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