
  

 
 

  

วนัแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต ้– รร. ซูวอน 

� .!! น. คณะพรอ้มกนัที� สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร � ชั'น   ประตู * เคานเ์ตอร ์* สาย
การบิน AIR ASIA X เจา้หน้าที�ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการ
ขึ$ นเครื�อง (หวัหนา้ทวัรแ์นะนําการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-



300 จาํนวน 377 ที�นั�ง จดัที�นั�งแบบ 5-5-5 นํ$าหนักกระเป๋า 89 กก./ท่าน (หากตอ้งการซื$ อ
นํ$าหนักเพิ�ม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ย)  
**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื6องออกอย่างนอ้ย 60 นาที 
และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ' นเครื6องก่อนเวลาเครื6องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ@ใน
การเลือกที6นั 6งบนเครื6อง เนื6องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  

 
 
 
 
 
 
 

�B.�! น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเที�ยวบินที� XJ702 (บรกิารอาหารบนเครื6อง) 
F . G น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าไทย 8 

ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาเป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจ
คนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้ม
ทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพื�อความหวงัในการรวมชาติที�ยาวกว่า 
J.J8กม. และมียอดโดมสงู K9L เมตร จากนั$นนําท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน  
 

บรกิารอาหารว่าง คิมบบัและนมกลว้ย 
  

พกัที6   JM HOTEL / NEW M HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัที6สอง       สวนสนุก EVERLAND - COSMETIC OUTLET - ตลาดทงแดมุน – ชมการแสดงโชว ์
                   THE PAINTER HERO SHOW – รร. โซล 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (1) 

เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุด
ของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็น ดิสนียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลีใต ้ตั$งอยู่ท่ามกลางหุบเขา โดยมี
บริษัทซมัซุงเป็นเจา้ของ ทุกคนจะไดท่้องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์สิงโตเจา้ป่า 
และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครื�องเล่นนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตี
ลงักา (Rolling X-Train), เฮอรริ์เคน (Double Rock Spin), เรือเหาะไวกิ$ ง (Columbus 
Adventure) และไฮไลคที์�พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งนี$  รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) ชม



กิจกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบไม่จํากัดจํานวนรอบ นอกจากนี$ ยงัมีสวน
ดอกไมที้�กาํลงัออกดอกบานสะพรั �งอวดสีสนั ณ สวนดอกไมสี้�ฤดู (Four Season Garden) ซึ�งจะ
เปลี�ยนแปลงพันธุ์ดอกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบที�หลากหลายตลอดทั$งปี (ทั$งนี$ ขึ$ นอยู่กับ
สภาพอากาศ) ดว้ยสีสนัที�สดของดอกไมแ้ต่ละชนิดจึงไดร้บัความนิยมอย่างมาก นักท่องเที�ยว
ที�มาสวนสนุกจึงไม่พลาดที�จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื�นกลบัไปเป็นที�ระลึก รวมทั$ง
ยงัมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ประมาณเดือนเมษายน – 
มิถุนายน เป็นสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ ในช่วงฤดูรอ้น ประมาณเดือนมิถุนายน - 
สิงหาคม เป็นสวนดอกลิลลี�หลากสีสนั ยงัไม่หมดแค่นั$น ในช่วงเดือนนี$ จะมีเทศกาลคลายรอ้น
ไปกบัสายนํ$า (Summer Splash) ในฤดูใบไมร่้วง ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็น
สวนดอกเบญจมาศ พร้อมกับมีจัดตกแต่งสวนสนุกใหเ้ข ้ากับเทศกาลฮัลโลวีน (Happy 
Halloween) มีการจดัขบวนรถแฟนซีแหร่อบสวนสนุก และมีเจา้หน้าที�แต่งตวัเป็นผีมาเดินแกลง้
นักท่องเที�ยวดว้ย ส่วนในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจดังาน
เฉลิมฉลองเทศกาลคริสตม์าส และตอ้นรบัเทศกาลปีใหม่ และในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม
จะเป็นเทศกาลหิมะ มี Snow Slate ใหเ้ลื�อนไถลลงมา ซึ�งเป็นที�นิยมเป็นอยา่งมาก ทุกเทศกาล
จะตกแต่งดว้ย แสง สี เสียง สุดอลังการ พรอ้มทั$งมีขบวนพาเหรดมาสรา้งความบันเทิงใหก้ับ
เด็กๆ เชน่ White Christmas Parade, Moonlight Parade เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหาร (2) เมนู บุฟเฟตบ์าบีคิวปิ� งย่างสไตลเ์กาหลี  

เนื' อหมู เนื' อไก่ เนื' อววั ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เตมิไม่อั'น 
 
 

แวะชอ้ปเครื�องสาํอางยอดนิยมที� COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพื�อเลือกซื$ อ
สินคา้กลบัไปเป็นของที�ระลึก อาทิเช่น ผลิตภณัฑ ์ROJUKISS มีราคาถูกกว่าที�เมืองไทยเกือบ
เท่าตวั และบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 
 



ชอ้ปปิ$ งศูนยก์ารคา้แฟชั �นแห่งเกาหลี ย่านทงแดมุน 
แหล่งคา้ส่งเสื$ อผา้ที�ใหญ่ที�สุดที�เปิดตลอด 8J ชั �วโมง 
ตั$งอยูท่างประตูทิศตะวนัออก ซึ�งเป็น K ในประตเูมือง
ดั$งเดิม ใหไ้ดชื้�นชมกบับรรยากาศความเป็นวฒันธรรม
ดั$งเดิมของเกาหลี สนุกกับการช้อปปิ$ งด้วยสินค้า

มากมายที�มีรา้นมากกวา่ K9,999 รา้นคา้ มีทั$งเสื$ อผา้ 
เครื�องแต่งกาย เครื�องหนัง รองเทา้ เครื�องกีฬาต่างๆ 
นอกจากนี$  ยังมีขนมขบเคี$ ยวและรา้นเครื�องสําอาง
ต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองขา้งถนนใหไ้ดเ้ลือกซื$ อ 
นอกจากนี$  ยงัมีเวทีการแสดงรอ้งเตน้เปิดหมวกใหผู้ที้�
อยากโชว์ความสามารถมาแสดงใหช้มกันอีกด้วย 

นอกจากนี$  ยงัสามารถชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN ที�จดัขึ$ นแลว้ครั$งนึงเมื�อปีที�
แลว้ ในปีนี$ ก็กลบัมาอีกครั$งดว้ยดอกกุหลาบที�มีไฟ LED มาประดบักว่า 25,550 ดวง ตั$งอยู่
ดา้นหลงั  DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) โดยจะเปิดไฟประดบัทุกวนั ตั$งแต่เวลา เวลา 
17.00 น. เป็นตน้ไป **ทั$งนี$ การจดัแสดงไฟขึ$ นอยูก่บัสภาพภมิูอากาศ** 
 
ชมโชวสุ์ดพิเศษ THE PAINTER HERO SHOW การแสดงที�น่าทึ�งของวีรบุรุษแห่งศิลปะ ถือเป็น
นวตักรรมใหม่ของการแสดง โดยการผสมผสานเทคนิค
การวาดภาพสดๆ เสียงดนตรี การเตน้รํา ไหวพริบของ
การแสดงละครใบ ้และความตลกของนักแสดง ใหอ้อกมา
เป็นโชวที์�สนุกสนาน ผูช้มจะไดเ้พลิดเพลินและตื�นเตน้ไป
กับการแสดงผลงานศิลปะในเทคนิคที�แตกต่างกันกว่า 
K9 ชิ$ นงาน ท่ามกลางแบ็กกราวนด์ที�เป็นเสียงดนตรีที�
เขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวั  

 
     อิสระอาหารเยน็ � มื' อ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

 
พกัที6    M HOTEL / RIVER PARK HOTEL / PRIME IN SEOUL หรอืระดบัเดียวกนั 
วนัที6สาม      นํ'ามนัสน– ศูนยส์มุนไพรโสม - พระราชวงัชางด็อกกุง – หมู่บา้นโบราณบุกชอนฮนัอก 
                  DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - รร.โซล  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 



เยี�ยมชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑที์�สกดัจากนํ$ามนัสน มีสรรพคุณช่วยบาํรุงร่างกาย ลดไขมนั 
ชว่ยควบคุมอาหาร และรกัษาสมดุลในร่างกาย  
เดินทางต่อไปยงั ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกนํามาใชเ้พื�อ
สุขภาพเป็นเวลานานากวา่ 8,999 ปี  ในตาํรายาแผนโบราณจีนระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที�ช่วย
เสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด โดยมีสรรพคุณทางการแพทยช์่วยบํารุง
หวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  

 
กลางวนั บรกิารอาหาร (4) เมนู ไก่ตุน๋โสม อาหารบาํรุงสุขภาพ  

ไก่ขนาดกาํลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุน 
ไพรบาํรุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 

 
 

นําชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงัลาํดบัที�สองที�ถูก
สรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และความสาํคญัในการเป็นที�พาํนักของ
พระมหากษัตริยห์ลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โช
ซอน (JOSEON) และยังเป็น 1 ใน 5 ของ
พระราชวงัสําคัญที�ยงัคงรักษาไว ้ประกอบไปดว้ย 
เขตพระราชฐานชั$นนอก พระราชฐานชั$นใน และ
ส ว น ด้า น ห ลั ง  สํ า ห รั บ เ ป็ น ที� พั ก ผ่ อ น ข อ ง
พระมหากษัตริย ์ซึ�งมีตน้ไมข้นาดยักษ์มีอายุกว่า 
300 ปี บ่อนํ$า และศาลาริมนํ$า พระราชวงัแห่งนี$
เป็นที�พาํนักของพระมหากษัตริยถึ์ง 9 พระองค ์ ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงามบางส่วนของ
พระราชวัง ไดแ้ก่ พระตําหนัก INJEONGJEON พระตําหนัก DAEJOJEON พระตําหนัก 
SEONJEONGJEON และพระตาํหนัก NAKSEONJAE  
 

*** หมายเหตุ กรณีที พระราชวังชางด็อกกุงไม่เปิดทาํการ ขอสงวนสิทธิ+ปรบัรายการ
ท่องเที ยวทดแทน >>> พระราชวังถ็อกซูกุง *** 

 
จากนั$นนําท่านเดินชม หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก (Bukchon 
Hanok Village) ตั$งอยูท่่ามกลางตึกรามบา้นชอ่งที�ทนัสมยั
ของกรุงโซล แต่หมู่บา้นแหง่นี$ ยงัคงรกัษาอาคารบา้นเรือน
ในสมยัโบราณไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ มีกลิ�นอายความเก่าแก่
ของเกาหลีในยุคโชซอน เหมาะสําหรบัคนที�ชอบสถานที�



ท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ ภายในหมู่บา้นมีอาคารแบบดั$งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง 
เรียกวา่ ฮนัอก (Hanok) ส่วนชื�อ บกุชอน (Bukchon) แปลวา่ หมู่บา้นทางตอนเหนือ  

 
เลือกซื$ อสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย เช่น นาฬิกา 
แวน่ตา เครื�องสาํอาง กระเป๋า กลอ้งถ่ายรปู และสินคา้แบรนดอื์�นๆ อีกมากมาย 
 

เยน็ บริการอาหาร (5) เมนูบุฟเฟ่ต ์SEA FOOD สาํหรบัคอ
อาหารทะเลเป็นพิเศษ อาหารทะเลสดใหม่ และ 
อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกัษ ์ 

 
 

เดินทางไปยงั ยา่นเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรพัยใ์นดวงใจของสาวๆหลาย
คน หรือสยามสแควรเ์กาหลี ตลาดแห่งนี$ จะมีเสื$ อผา้ กางเกง รองเทา้ นํ$าหอม เครื�องสาํอางค ์
ทั$งแบรนดเ์นมชื�อดงั และโลคอลแบรนด ์รวมถึงซีดีเพลง รปูดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที�
วยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที�ตลาดนี$  อาทิเชน่ รา้นเครื�องสาํอางคที์�คุน้หคูนไทยที�ไม่ว่าจะ
เป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ราคาเครื�องสาํอางคจ์ะถูกกว่าประเทศไทย
ประมาณ 8 ถึง 5 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย ในส่วนของอาหารขา้งทางที�ฮอทฮิต
ไม่แพก้นัอยา่งโซนสตรีทฟู้ ด  มีอาหารหรือของทานเล่นใหไ้ดลิ้$ มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอย
เชลลย์่างตวัใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครนัปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุง้ล็อบ
สเตอรต์วัใหญ่ๆ ยา่งชีสมีรสหวาน ชีสยา่ง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง 
ต๊อกโบกี เคก้ขา้วที�ขึ$ นชื�อของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหลี เมนูนี$ มีอยู่เกือบทุกซอก
ทุกมุมที�ในตลาดเมียงดง บะหมี�ดาํจาจงัมยอน หนึ�งในเมนูสุดฮิตที�เห็นกนับ่อยในซีรี�สเ์กาหลี 
มนัฝรั �งเกลียวทอดกรอบเสียบไม ้พบเห็นไดท้ั �วไปในเมืองไทย แต่ของที�นี�จะมีไสก้รอกเพิ�มเขา้มา
อีกหนึ�งชั$น ปลาหมึกยกัษ์ทอดกรอบ เสียบไมแ้บบอลงัการโรยดว้ยเกลือ เป็นตน้ แต่หากคนที�
ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจา้ดงั ซึ�งไอติมที�กดมาใส่โคนนั$นสงูถึง 8 ฟุต 

 

พกัที6    BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 
วนัที6สี6          เรยีนรูวิ้ธีการทาํขา้วห่อสาหรา่ย + ใสชุ่ดฮนับก - สมุนไพรออตเกนามู –พลอยอะเมทิส    
                  ONE MOUNT (SNOW PARK) – ละลายเงินวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – สนามบินอินชอน 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

พาไปเรียนรู ้การทาํขา้วห่อสาหร่าย (คิมบบั) อาหารง่ายๆ ที�คนเกาหลีนิยมรบัประทาน โดย
การนําขา้วสุก และส่วนผสมอื�นๆหลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจียว ปูอดั แฮม 
เป็นตน้ วางแผ่บนแผ่นสาหร่าย มว้นเป็นแท่งยาวๆ แลว้หั �นเป็นชิ$ นพอดีคํา เสิร์ฟพรอ้มหวัไช



เทา้ดอง และกิมจิ ชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบับระหว่างการปิกนิก หรืองานกิจกรรม
กลางแจง้  
 

จากนั$นพาชม ศูนยส์มุนไพรบาํรุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดนี$ เจริญเติบโตในป่าลึกบน
ภูเขาที�ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดบันํ$าทะเล �9-�99 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม
นํามารบัประทานเพื�อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการ
ดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี� สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
 

จากนั$นนําท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอย
แหง่สุขภาพและนําโชค โดยมีตั$งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี$
จะงามจบัตาเมื�อมาทาํเป็นแหวน จี$  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
กลางวนั บริการอาหาร (7) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลเ์กาหลี 

รสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนําหมูลงในกระทะ
พรอ้มนํ'าซุปปรุงรส เมื6อสุกรบัประทานพรอ้มเครื6องเคียง
และขา้วสวย  

 
 

 

 
พบกบัสวนสนุกหิมะ ONE MOUNT (SNOW PARK)** ตั$งอยูที่�เมือง GOYANG แหล่งท่องเที�ยว
ใกลก้รุงโซลดว้ยพื$ นที�มากถึง 161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพื$ นที�เป็นหลายส่วน พรอ้มดว้ย
สิ�งอาํนวยความสะดวกมากมาย เช่น Fitness & 
Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof 
Garden, Snow Park เป็นตน้ นอกจากนี$  ยงัเคย
เป็นสถานที�ถ่ายทาํมิวสิควีดีโอเพลง GENTLEMAN 
ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค แจ-ซัง" นักรอ้งหนุ่มชาว



เกาหลีใต ้เจา้ของเพลง"กงันัม สไตล"์ ที�โด่งดงัไปทั �วโลก รวมถึงรายการยอดฮิตอยา่ง RUNNING 
MAN ก็เคยมาถ่ายทาํที�นี�  ดา้นในมีสกีโดมจาํลองลานสกีในร่มอนักวา้งใหญ่ ไม่ต่างไปจากลาน
สกีที�นักท่องเที�ยวจะสมัผสัไดใ้นชว่งฤดหูนาว  
 

*** ราคานี�ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK ราคาประมาณ 20,000 วอน/ท่าน หากไม่สนใจ
เขา้เล่น SNOW PARK สามารถเดินชอ้ปปิ� งตามอธยัาศัย มีทั�งชอ้ป H&M, ADIDAS และอีก

หลากหลายแบรนดชั์�นนาํ *** 
 
 

เพลิดเพลินกบัการซื$ อของฝากที� ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซื$ อ � แถม K) สาหร่าย 
ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม 
ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เครื�องสาํอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี$
เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 
 

อิสระอาหารเยน็ � มื' อ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 
 

22.00 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตอิินชอน 
 

วนัที6หา้        สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

01.05 น. เดินทางกลบั กรงุเทพฯ โดยเที�ยวบินที� XJ703 (บรกิารอาหารบนเครื6อง) 
04.55 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั�น  
ไม่เช่นนั�นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณใีดๆทั�งสิ�น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํการจ่ายค่าตั&วไปให้กบัการสายการบิน

เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี-ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกครั�ง เพื-อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 1 เดือน นับรวมถึงวันกลบั และพาสสปอร์ตจะต้องไม่ชํารุดหรือฉีกขาด การผ่านเข้า-ออก

ประเทศ ขึ�นอยู่กบัการพจิารณานาของทางเจ้าหน้าที-ตรวจคนเข้าเมือง ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้** 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั   คืน (AIR ASIA X) 
WOW SUMMER KOREA (ซูวอน - โซล – โซล) 

 

กาํหนดการเดินทาง 
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน FGB� 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ 

F-  ท่าน 

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไม่รวมตั lว) 

ราคา 
เด็กอายุไม่เกิน 

F ปี 

พกัเดี6ยว 
เพิ6ม 

!* – !m พฤษภาคม FGB� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�! – �* พฤษภาคม FGB� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�� – �G พฤษภาคม FGB� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�F – �B พฤษภาคม FGB� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�p – F� พฤษภาคม FGB� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�m – FF พฤษภาคม FGB� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�q – F  พฤษภาคม FGB� 16,900 7,900 5,900 5,000 
F* – Fm พฤษภาคม FGB� 16,900 7,900 5,900 5,000 
FG – Fq พฤษภาคม FGB� 16,900 7,900 5,900 5,000 
FB –  ! พฤษภาคม FGB� 16,900 7,900 5,900 5,000 
 � พ.ค. – !* มิ.ย. FGB� 16,900 7,900 5,900 5,000 
!� – !G มิถุนายน FGB� 16,900 7,900 5,900 5,000 
!F – !B มิถุนายน FGB� 16,900 7,900 5,900 5,000 
!p – �� มิถุนายน FGB� 16,900 7,900 5,900 5,000 

ข้อความสําคัญ โปรดอ่านอย่างละเอยีด 
ในกรณีที�ลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทาํให้ลูกคา้ตอ้งถูกส่งตวั

กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ*นในการเปลี�ยนตั+วขากลบั และรวมถึงค่าบริการอื�นๆที�เกิดขึ*นดว้ย ฉะนั*น ลูกคา้
จะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ* นที�ทางประเทศนั*นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ*นทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบินถดัไปที�มีที�นั�งว่าง หรือตามวนัเดินทางของตั+วเครื�องบิน 
ทั*งนี*  ขึ*นอยู่ทางเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที�ทางตรวจคนเขา้เมือง
เรียกสัมภาษณ์นั*น ขึ*นอยู่กบัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจา้หนา้ที� ตม. ทางบริษทัทวัร์ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนนี*ได ้** 

*** ทวัร์ครั* งนี* มีวตัถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั*น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทาง
บริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเที�ยวเอง 9:: USD ต่อท่าน *** 



!m – �F มิถุนายน FGB� 16,900 7,900 5,900 5,000 
!q – �  มิถุนายน FGB� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�* – �m มิถุนายน FGB� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�G – �q มิถุนายน FGB� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�B – F! มิถุนายน FGB� 16,900 7,900 5,900 5,000 
F� – FG มิถุนายน FGB� 16,900 7,900 5,900 5,000 
FF – FB มิถุนายน FGB� 16,900 7,900 5,900 5,000 
F  – Fp มิถุนายน FGB� 16,900 7,900 5,900 5,000 
Fm มิ.ย. – !F ก.ค. FGB� 16,900 7,900 5,900 5,000 
Fq มิ.ย. – !  ก.ค. FGB� 16,900 7,900 5,900 5,000 
 ! มิย. – !* ก.ค. FGB� 16,900 7,900 5,900 5,000 

 
***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ6น*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน** 
 
**หมายเหต*ุ* 

1. รบัเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว ค่าทวัรที์�จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระข   าด และผูจ้ดัได้
ชาํระใหก้บัสายการบินและสถานที�ต่างๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั$นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทาง
หรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิ�การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั$งค่าตั �วเครื�องบินใหแ้ก่ท่าน 
***และทางบริษทัขอสงวนสิทธิ@ ราคานี' เฉพาะนักท่องเที6ยวชาวไทยเท่านั'น ถา้หากเป็นชาวต่างชาติ และพระ 
จะตอ้งเพิ6มจากราคาค่าทวัรป์กติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาที�เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจ
ขายตรงเครื�องสาํอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปที�มีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุก
ครั$ง** 

2. หากมีเพื�อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเที�ยวระหว่างท่องเที�ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะนํากรุณาติดต่อเจา้หน้าที�ที�รบัผิดชอบ หากท่านมีความจาํเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอื้�นเพื�อที�จะ
นําไปยงัประเทศนั$นๆ  หรือนํากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ�งของนั$นว่าตอ้งไม่เป็นสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งของผิด
กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั$นประหารชีวิต เจา้หนา้ที�จะไมร่บัฝากกระเป๋าหรือสิ�งของใดใด 

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 59 วนัก่อนการเดินทางเท่านั$น ไม่เช่นนั$นทางบริษัทจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่า
ดว้ยกรณีใดๆทั$งสิ$ น เพราะว่าทางบริษัทไดท้ําการจ่ายค่าตั �วไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่าน
ขอ้ความใหถี้�ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั$ง เพื�อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

4. โรงแรมที�พักที�ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี�ยนขึ$ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

5. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทา้ย
ช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจาํหน่ายกบัลกูทวัร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื$ อได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื$ อ 
เพราะทางบริษัททวัรไ์มมี่การบงัคบัลกูทวัรซื์$ อแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 



6. ทวัรค์รั$งนี$ มีวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั$น ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดยไม่ลง
รา้นชอ้ปปิ$ ง เช่น นํ$ามนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดาํเนินการในการ
แยกท่องเที�ยวเอง 599 USD ต่อท่าน 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการนี' รวม 
� ค่าตั lวเครื6องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที6มี 
� ค่านํ'าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน F! กก.  � ค่ารถรบั-ส่ง และนาํเที6ยวตามรายการ 
� ค่าที6พกัตามที6ระบุในรายการ พกัหอ้งละ F ท่าน  � ค่าเขา้ชมสถานที6ตา่งๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื' อที6ระบุในรายการ    � ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ �,!!!,!!! บาท  (เงื6อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 
อตัราค่าบริการนี' ไม่รวม 
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการที6ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , 
ค่าอินเตอรเ์น็ต , ค่าซกัรีด , มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื6องดื6มที6สั 6งเพิ6มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ6น  
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ6ม p% และภาษีหกั ณ ที6จา่ย  % 
� ค่าวีซ่าสาํหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว  
 
 
เอกสารประกอบในการยื6นวีซ่า  
�) พาสปอรต์  
F) ใบประจาํตวัคนตา่งดา้ว  

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูที้6ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั'นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 
90 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื6อการท่องเที6ยว เยี6ยมญาต ิหรือธุรกิจ จะตอ้งยื6นเอกสารในขั'นตอนการตรวจ
เขา้เมือง เพื6อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปนี'  
1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า B เดือน นบัจากวนัไปถึง 
2. ตั lวเครื6องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
3. สิ6งที6ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที6อาจเกิดขึ' นในระหว่างที6พาํนักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงิน

สด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
4. ชื6อ ที6อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที6พาํนกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื6นๆ) ทาง

ทวัรจ์ดัเตรียมให ้
5. กาํหนดการเดินทางระหว่างที6พาํนกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 ) ใบสาํคญัถิ6นที6อยู ่ 
*) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
G) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
B) รูปถ่ายสีขนาด F นิ' ว F รูป  
(สาํหรบัหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเรื6องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื6นวีซ่า) 
 
เงื6อนไขการชาํระค่าบริการ 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื�อสาํรองที�นั�ง ภายใน 5 วนั

หลงัจากการจอง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั$งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณี

นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไมค่รบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิ�การเดินทางในทวัรนั์$นๆ 

3. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� จองการเดินทางน้อยกว่า 59 วนั จะตอ้งชาํระครบเต็มจาํนวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์, อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงันี$  วนั

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั$นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 
เงื6อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

• กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผูมี้
ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

• กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมีเงื6อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี'  
2.1 ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนัเท่านั'น คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที6

ชาํระแลว้  
2.2 หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า *G วนั ขอสงวนสิทธิ@ไม่คืนค่าทวัรทุ์กกรณี 

1. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื$ อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั$งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี$  วนั
จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั$นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  



เงื6อนไขและขอ้กาํหนดอื6นๆ 
1. ทวัรนี์$ สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั$น 
2. ทวัรนี์$ เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั$งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่บางส่วนหรือทั$งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า K� ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย L วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 
K9 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มี
นักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ที�ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้าชื�อ เลขที�หนังสือ
เดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บั
ทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์
ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั$งนี$  บริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยว
ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ$ นของนักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี$ คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั$น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ�ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ$ น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั �ว
เครื�องบิน ค่าภาษีเชื$ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั$น  

 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ$ นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน K99 มิลลิลิตรต่อชิ$ น และ
รวมกนัทุกชิ$ นไมเ่กิน K,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ K ใบเท่านั$น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่า
ที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั$น 

• สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั$น  

• ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากพืช และเนื$ อสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก , ผลไมส้ด , ไข่ , 
เนื$ อสตัว ์, ไสก้รอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี$  หากเจา้หน้าที�ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน
อตัราที�สงูมาก  

 
 

 


