
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 
 

วนัแรก        กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  

23.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์4 สาย

การบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการ

ขึ้ นเคร่ือง (หวัหนา้ทวัรแ์นะน าการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-

300 จ านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอ้นเสิรฟ์ทั้งขาไปและขากลบั 

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ย)  
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**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที 

และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตข้ึูนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออก 30 นาที 

 

 

 

 

 

 

02.20 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ700 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
วนัที่สอง      ประเทศเกาหลีใต ้(อินชอน) – วดัชินฮึงซา – อุทยานซอรคัซาน  

09.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 

ช.ม.กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณะรฐัเกาหลีใต ้  รถโคช้พา

ท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาว

กวา่ 4.42กม.  และมียอดโดมสงู 107 เมตร  

กลางวนั บริการอาหาร (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลส์มัยใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ด

เล็กนอ้ย โดยน าหมูลงในกระทะพรอ้มน ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรบัประทานพรอ้มเครื่องเคียง

และขา้วสวย หากตอ้งการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ  ก็สามารถใส่กิมจิหมกัลงตม้ดว้ยจะได้

รสชาตอิีกแบบหน่ึง 

 

 

 

 

 

จาก น้ันน า ท่ าน เ ดินทา ง ไป  อุ ทยานแ ห่ งชาติ ซอ รัคซาน  ห รื อ 

สวิสเซอรแ์ลนดข์องเกาหลี เป็นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่มีเน้ือท่ี ถึง 354 

ตารางกิโลเมตร จดัไดว้่าเป็นแนวเขาท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในเกาหลี

ซ่ึงประกอบดว้ย โอซอรัค เนซอรคั และนัมซอรคั เทือกเขาแนวนอกแนวใน 

และแนวใต ้มีหุบเขาท่ีมีดอกไมบ้านสะพรัง่ทั้งฤดูใบไมผ้ลิ และฤดูใบไม้

เปล่ียนสี หุบเขาแหง่น้ีจะเปล่ียนเป็นสีแดงสีทองทัว่ทั้งหุบเขา ยงัมี วัดชินฮึง
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ซา (SINHEUNGSA TEMPLE) วดัเก่าแก่สรา้งในสมยั อาณาจกัรชิลล่าอายุกว่า 1,000 ปี ท่าน

สามารถนมัสการกราบไหวพ้ระพุทธรูปสัมฤทธ์ิปางสมาธิขนาดใหญ่ท่ีประดิษฐานเป็น

สญัลกัษณข์องอุทยาน ก่อนจะผ่านสะพานช าระลา้งจิตใจเขา้สู่เขตวดัเพื่อไหวพ้ระขอพร   

เยน็ บรกิารอาหาร (2) เมนู เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีหมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี อาหารพ้ืนเมืองของเกาหลี

ตั้งแตส่มยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที่   I - PARK HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่สาม      โรงเรยีนสอนท ากิมจ ิ+ ชุดประจ  าชาตฮินับก – สวนสนุก EVERAND – ฮอตเกนามู  

                  COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3)  

จากน้ันท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ เพ่ือใหท่้านเรียนรูว้ฒันธรรมการท ากิมจิของชาว

เกาหลี กิมจิเป็นอาหารเกาหลีประเภทผกัดองท่ีอาศยัภูมิปัญญากน้ครวัของชาวเกาหลี ดว้ยการ

หมกัพริกสีแดงและผกัต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรบัประทานกิมจิเกือบ

ทุกม้ือ และยงัน าไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 

ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะมีรสเผ็ด เปร้ียว และมีกล่ินแรง ท่านยงัสามารถลองสวมใส่ ชุดฮนับก ซ่ึง

เป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี พรอ้มถ่ายภาพสวยๆเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) ซ่ึงถูกขนาน

นามว่า ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุง

เป็นเจา้ของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดนั้ง่กระเชา้ลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตวป่์า

ซาฟารี ชมไลเกอร ์ท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่าสิงโต และเสือดินแดนแหง่เทพนิยาย และสนุกกบัเคร่ือง

เล่นนานาชนิด อาทิเช่น รถไฟเหาะตีลงักา (Rolling X-Train), เฮอรริ์เคน (Double Rock 

Spin), เรือเหาะไวก้ิง (Columbus Adventure) และท่ีพลาดไม่ได!้! รถไฟเหาะรางไม ้(T-

EXPRESS) ซ่ึงเป็นไฮไลคข์องสวนสนุกแห่งน้ี ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบตัรเขา้ชม
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แบบไม่จ ากดัจ านวนรอบ นอกจากน้ี ชมสวนดอกไมท่ี้ก าลงับานสะพรัง่อวดสีสนัท่ี สวนดอกไมส่ี้

ฤดู (Four Season Garden) ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงพนัธุ์ดอกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบท่ี

หลากหลายตลอดทั้งปี ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ ดว้ยสีสนัท่ีสดของดอกไมแ้ต่ละชนิดจึงไดร้บั

ความนิยมจากนักท่องเท่ียวท่ีมาสวนสนุกจึงไม่พลาดท่ีจะเขา้มาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสด

ชื่นกลบัไปเป็นท่ีระลึก  

 

 

 

  

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (4) เมนู บุฟเฟต์บารบี์คิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว 

ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เตมิไม่อั้น 

 
 
 

 

 

 

 

 

จากน้ันพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั ฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบน

ภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม

น ามารบัประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการ

ด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงรา้นเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนักชอ้ปชาวไทยให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือกลบัไปฝากเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทย

เกือบเท่าตวัและบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 
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จากน้ันน าท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) หรือ ‘นัมซันทาวเวอร ’์ 

(NAMSAN TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล 

ท่ีน่ียงัคงไดร้บัความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเท่ียวและคู่รกั

ชาวเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวนัหรือช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะ

ฤดูกาลไหนๆ ถือว่าเป็นจุดท่องเท่ียวไฮไลทส์ าคญัของกรุงโซล

ท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอิน เพราะเป็นจุดชมวิว

ท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนราม่า 

ซ่ึงเป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแห่งหน่ึงท่ีเรียกไดว้่า คู่รกั

ทุกคู่...ไม่ควรพลาด อีกหน่ึงในทาวเวอร์ท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสุดใน

เอเชีย มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และ

มีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมากจะเป็นคู่รกั จุดไฮไลทท่ี์พลาดไม่ได้

เลยเม่ือมาเท่ียวคือ สถานท่ีคลอ้งกุญแจชื่อดงั Love Key Ceremony ท่ีมีความเชื่อว่า...คู่รกัท่ีมา

คลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวรน้ี์ไม่รวมกุญแจและค่าข้ึน

ลิฟท*์* 

เยน็ บริการอาหาร (5) เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลังเหมาะ ยดัไส ้

ดว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที่    HOTEL RIVER PARK / THE M หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สี ่         น ้ามนัสน – ศูนยส์มุนไพรโสม – ถนนยออีโด - พระราชวงัชางด็อกกุง   

                  พลอยอะเมทิส - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง – รร.โซล   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6)  

จากน้ันพาท่านรูจ้กั และเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่ง

มวลสมุนไพร โสมถูกน ามาใชเ้พ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 

ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีน ระบุวา่ โสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความ



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

แข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าใหจ้ิตใจสงบเพ่ิมพละก าลัง โดยส่วนรวมมี

สรรพคุณทางการแพทยใ์นดา้นชว่ยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมสมรรถภาพทาง

เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง ซ่ึงโสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก โดยองคก์ารยูเนสโก 

ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรบัผูท่ี้ค านึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั 

จากน้ันน าท่านเยี่ยมชม RED PINE ผลิตภัณฑท่ี์สกัดจากน ้ามันสน มีสรรพคุณช่วยบ ารุง

ร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกาย 

จากน้ันน าท่านผ่านชม ความงามของดอก ซากุระ ณ ถนนยออีโด ซ่ึงก าลงับานอยู่ทัว่เกาหลี 

ไม่ตอ้งไปถึงญ่ีปุ่นก็ไดก็้สามารถชมซากุระได ้เพราะไม่ว่าจะเดินทางไปท่ีไหน สองขา้งทางจะ

เต็มไปดว้ยงามของดอกซากุระสีชมพอู่อนละลานตา ใหท่้านไดห้ยิบกลอ้งขึ้ นมาถ่ายภาพดอก

ซากุระเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก อีกทั้งไดเ้ห็นภาพของคนเกาหลีออกมาปิคนิคตามสวนสาธารณะ ทั้ง

ท่ีมาเป็นเพ่ือนกลุ่มใหญ่ๆ คู่รกั และครอบครวั ชวนกนัมาพกัผ่อนท าอาหารมานัง่ทานไปคุยไป

ดูดอกซากุระไปด้วย (ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณช่วงเดือนเมษายน ตั้งแต่กรุ๊ป

ประมาณวันที่ 08 – 15 เมษายน 2561 หรือในช่วงที่ดอกซากุระบาน หลงัจากประมาณ

วันที่ 15 เมษายน จะไม่มีโปรแกรมไปดูซากุระ) หมายเหตุ **ทั้งน้ีการบานของดอกซากุระ

ขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ หากดอกซากุระไม่บาน ทางบริษัทขออนุญาตไม่น าท่านไป และไม่มีการ

หกัคืนค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งส้ิน**  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเยี่ยมชม โรงงานเจียระไนพลอยอะเมทิส ซ่ึงเกาหลีใตน้ั้นเป็นดินแดนแห่ง

พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค มีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้

ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จี้  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงัล าดบัท่ี

สองท่ีถูกสรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และมีความส าคญั เป็นท่ีพ านัก

ของพระมหากษัตริยถึ์ง 9 พระองค์ในสมัย

ราชวงศ์โชซอน (JOSEON) ท่ีน่ีไดร้ับการขึ้ น

ทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทาง

วฒันธรรม ในปี 1997 ซ่ึงยงัคงสภาพสมบูรณ์

ท่ีสุดใน 5 พระราชวงัส าคญัท่ียงัคงอนุรักษ์ไว ้

ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอก

พระราชฐาน ชั้นใน และสวนดา้นหลงั ส าหรบั

เป็นท่ีพักผ่อนของพระมหากษัตริย ์ซ่ึงมีตน้ไม้

ขนาดยกัษ์ท่ีมีอายุกวา่ 300 ปี รวมไปถึงบ่อน ้า และศาลาริมน ้า ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงาม

บางส่วนของพระราชวงั ไดแ้ก่ พระต าหนัก INJEONGJEON, พระต าหนัก DAEJOJEON, พระ

ต าหนัก SEONJEONGJEON, และพระต าหนัก NAKSEONJAE สวนลบั หรือสวนตอ้งหา้ม หรือฮู

วอน (HOWON) ตั้งอยู่บริเวณดา้นหลงัของพระราชวงัท่ีถูกสรา้งขึ้ นในสมยักษัตริย ์TAEJONG 

เพ่ือเป็นสถานท่ีพักผ่อนส าหรับพระราชวงศ์ เดิมสวนแห่งน้ีมีชื่อว่า ‘BUKWON’ หรือ 

‘GEUMWON’ แต่ถูกเปล่ียนชื่อเป็น ‘BIWON’ ในรชัสมยัของกษัตริย ์KOJONG สวนแห่งน้ีถูกดู แล

และบ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดี และดสูวยงามมากโดยเฉพาะในชว่งฤดใูบไมร้่วง 

กลางวนั บรกิารอาหาร (7) เมนู ขา้วย  าบิบิมบบั เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รวมรอ้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม

มากมาย อาทิเช่น นาฬิกา, แว่นตา, เคร่ืองส าอาง, กระเป๋า, กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้แบรนด์

เนมอ่ืนๆ อีกมากมาย 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หน่ึงในสถานท่ียอดฮิตของ

นักท่องเท่ียว และนักชอ้ปตัวยง เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ และรา้นอาหารมากมายนับไม่ถว้น 

ภายในตลาดเมียงดงน้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เคร่ืองส าอางค ์ทั้งแบรนดเ์นมชื่อดงั 

และโลคอลแบรนด ์ซีดีเพลง รปูดารา หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดแหง่

น้ีได ้รวมถึงบรรดารา้นเคร่ืองส าอางคท่ี์คุน้หคูนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE 

SHOP ซ่ึงรา้นคา้เหล่าน้ีหาไดไ้ม่ยากในตลาดเมียงดง ท่ีส าคญัราคาเคร่ืองส าอางคจ์ะถูกกว่า

ประเทศไทยมากประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นยงัไม่วางขายในประเทศไทยอีกดว้ย พลาด

ไม่ไดส้ าหรบันักชิมทั้งหลาย เพราะในตลาดเมียงดงจะมีไอติมโคนเจา้ดงัอยู่ ซ่ึงมีขนาดสูงถึง 2 

ฟุต !!! 

เยน็   อิสระอาหารเยน็ 1 ม้ือ ใหทุ้กท่านไดอ้ิสระอาหารมือเยน็ตามอธัยาศยั 

พกัที่   HOTEL RIVER PARK / THE M หรอืระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้        ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหาร (8) เมนูอูดง้  

จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 

แถม 1) ภายในซุปเปอรม์ารเ์ก็ตมีทั้งสาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโกแลต 

รวมถึงผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม 

ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้ อีกทั้งยงัมีหมอนเพ่ือสุขภาพ กิมจิ เปเปโร่ (ป๊อกก้ี

เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) และนมกลว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

11.35 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ XJ701 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

15.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 

เมษายน 2561 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กทารก 

อายุไม่เกิน 

2 ปี  

จอย 

แลนด ์

ไม่รวมตัว๋ 

พกั 

เดี่ยว 

เพิ่ม 

16 – 20 เมษายน 2561 15,999 5,900 7,900 5,000 

17 – 21 เมษายน 2561 15,999 5,900 7,900 5,000 

18 – 22 เมษายน 2561 15,999 5,900 7,900 5,000 

19 – 23 เมษายน 2561 15,999 5,900 7,900 5,000 

24 – 28 เมษายน 2561 15,999 5,900 7,900 5,000 

25 – 29 เมษายน 2561 15,999 5,900 7,900 5,000 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ทา่นละ 40,000 วอน /ทริป/ทา่น  

**หมายเหต*ุ* 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่ตามความเหมาะสม 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่วา่กรณีใดๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั** 

**พาสสปอร์ตจะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 

ในกรณียกเลิกการเดนิทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดนิทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษัทจะไม่
คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทัง้สิน้ เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบนิ
เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

1. รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว ค่าทัวรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัได้

ช าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร้่วมเดินทาง

หรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 

(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 

***และทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถา้หากเป็นชาวต่างชาติ และพระ 

จะตอ้งเพ่ิมจากราคาค่าทวัรป์กตอิีก 100 USD** **กรณีตดักรุป๊เหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขาย

ตรงเคร่ืองส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุป๊ท่ีมีการขอดงูาน จะตอ้งสอบถามราคาใหมทุ่กครั้ง** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 

ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรบัผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะ

น าไปยงัประเทศน้ันๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึ งของผิด

กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจา้หนา้ท่ีจะไมร่บัฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่า

ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้ าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่าน

ขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

4. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

5. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทา้ย

ช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกบัลกูทวัร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ 

เพราะทางบริษัททวัรไ์มม่ีการบงัคบัลกูทวัรซ้ื์อแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

6. ทวัรค์รั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดยไม่ลง

รา้นชอ้ปป้ิง เช่น น ้ามนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการ

แยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั ไม่ว่าจะ

ดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมี

คุณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

2. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

3. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต 

เป็นตน้) 

4. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

5. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ     ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , 

ค่าอินเตอรเ์น็ต , ค่าซกัรีด , มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วีซ่า  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคญัถิ่นที่อยู ่ 

4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  

6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  

(ส าหรบัหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพ่ือส ารองท่ีนัง่ ภายใน 3 วนั

หลงัจากการจอง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์, อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูม้ี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนัเท่านั้น คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที่

ช  าระแลว้  

2.2 หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรทุ์กกรณี 

1. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 



รายการท่องเท่ียวน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัได ้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพินิจของหวัหน้าทวัรแ์ละผู้

ประสานงานทอ้งถ่ินในครั้งน้ันๆ โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึ้ นอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 
 

10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บั

ทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่า

ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก , ผลไมส้ด , ไข่ , 

เน้ือสตัว ์, ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน

อตัราท่ีสงูมาก  


