
 

 
 
 

 
 
 
 



วนัแรก         กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
��.�� 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*** เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื2องออกอย่างนอ้ย 60 นาที 
และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ นเครื2องก่อนเวลาเครื2องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ>ใน
การเลือกที2นั 2งบนเครื2อง เนื2องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  

 

 
 
 
 
วนัที2สอง       เกาหลีใต ้– หมู่บา้นเทพนิยาย – เทศกาลดอกทิวลิป TAEAN TULIP FESTIVAL  
��.$� น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเที�ยวบินที� XJ700 (บรกิารอาหารบนเครื2อง) 
��.�M น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าไทย 8 

ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาเป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจ
คนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้ม
ทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพื�อความหวงัในการรวมชาติที�ยาวกว่า 
J.J8กม. และมียอดโดมสงู K9L เมตร 

เที�ยวชม หมู่บา้นเทพนิยาย (ดงฮวามาอึล ใน
ภาษาเกาหลี แปลว่า หมู่บา้นเทพนิยาย) ตั$งอยู่ใน
เมืองอินชอน เป็นถนนเสน้เล็กๆ ที�น่าเดินถ่ายรูป 
มีการเพน้ท์กําแพงหลากหลายสีสันเต็มผนังบา้น 
ทั$งกําแพงและทางเดินต่างๆ เนรมิตใหห้มู่บา้นที�
แสนจะธรรมดากลายเป็นหมู่บ ้านแห่งเทพโลก
นิยาย จากหมู่บ ้านที�เคย เ งี ย บ
เหงากลับกลายเป็น

หมู่บา้นที�ดึงดูดนักท่องเที�ยวทั$งชาวเกาหลี หรือแมก้ระทั �ง
ชาวต่างชาติไดอ้ยา่งมากมาย  

 



 
กลางวนั บรกิารอาหาร (�) เมนู บูลโกกิ หมูหมกัสไตลเ์กาหลี มีรสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดย

นาํหมูลงในกระทะพรอ้มนํ าซุปปรุงรส เมื2อสุกรบัประทานพรอ้มเครื2องเคียงและขา้วสวย  
 
 

อลงัการเทศกาลทิวลิปสุดยิ�งใหญ่ TAEAN TULIP FESTIVAL ชมดอกทิวลิปสวยสะพรั �งที�จดัขึ$ น
ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม หนึ� งใน
เทศกาลดอกทิวลิปที�ใหญ่ที�สุดในโลก มีการจดั
เทศกาลรวบรวมดอกทิวลิปนานาพันธุ์ กว่า 
K.8 ลา้นดอก มากกว่า 300 สายพนัธ์ ทิว
ลิปหลากสีสันจะถูกจัดวาง ออกแบบเป็น
รูปภาพต่างๆ บนพื$ นที�กวา้งใหญ่สุดสายตา 
และดอกไมอื้�นๆ เช่น Lupine, Foxglove, Lilies 
ฯลฯ เทศกาลเปิดใหเ้ขา้ชมตั$งแต่เชา้จนดึก ซึ�ง
จะเปลี�ยนบรรยากาศจากสวนทิวลิปสวยสดใส
ภายใตแ้สงแดดในตอนกลางวัน เป็นความ
ตระการตาผสมดว้ยความโรแมนติกในตอน
กลางคืนด้วยการประดับประดาแสงไฟสุด
อลงัการทั �วพื$ นที� 

 

***หมายเหตุ : เทศกาลดอกทิวลิปจะจดัขึ�นช่วง !" เม.ย. – !% พ.ค.ของปี )*!+ หาก
ไม่สามารถไปชมเทศกาลดอกทิวลิปที0เมืองแทอนัได ้หรอืทางสถานที0ยกเลิกงานเทศกาล 
จะไม่มีโปรแกรมไปดูดอกทิวลิป ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ6ปรบัรายการทวัร ์ทดแทน >>> 

THE GARDEN OF THE MORNING CLAM *** 
 

 
 
เยน็ บรกิารอาหาร (�) เมนู ชาบู ชาบู สุกี�หมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี  

อาหารพื นเมืองของเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุกี หมอ้ไฟ 
 
 

 
 
พกัที2    JM HOTEL / NEW M SUWON หรอืระดบัเดียวกนั 



 
วนัที2สาม      โรงเรยีนสอนทาํกิมจิ+ใสชุ่ดประจาํชาตฮินับก – สวนสนุก EVERLAND – สมุนไพรโสม    
                  เกาหลี - COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (�) 

เรียนรูว้ฒันธรรมการทาํกิมจิของชาวเกาหลีที� โรงเรียนสอนทาํกิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผัก
ดองที�อาศยัภูมิปัญญากน้ครวัของชาวเกาหลี ดว้ยการหมกัพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทั �วไปจะ
เป็นผกักาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรบัประทานกิมจิเกือบทุกมื$ อ และยงันําไปปรุงเป็นส่วนประกอบ
อาหารอีกหลายอยา่ง ปัจจุบนักิมจิมีมากกวา่ KaL ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะมีรสเผ็ด เปรี$ ยว และมี
กลิ�นฉุน นอกจากนี$ ยังสามารถสวมใส่ ชุดฮันบก ซึ�งเป็นชุดประจําชาติของเกาหลี พรอ้ม
ถ่ายภาพสวยๆเก็บไวเ้ป็นที�ระลึก 
 

เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญ่ที�สุด
ของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็น ดิสนียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลีใต ้ตั$งอยู่ท่ามกลางหุบเขา โดยมี
บริษัทซมัซุงเป็นเจา้ของ ทุกคนจะไดท่้องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์สิงโตเจา้ป่า 

และเสือดินแดนแหง่เทพนิยาย และสนุกกบัเครื�อง
เล่นนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา 
(Rolling X-Train), เฮอรริ์เคน (Double Rock 
Spin), เรือเหาะไวกิ$ ง (Columbus Adventure) 
และไฮไลคที์�พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งนี$  รถไฟ
เหาะรางไม ้(T-EXPRESS) ชมกิจกรรมและการ

แสดงต่างๆ ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบไม่จาํกัดจาํนวน
รอบ นอกจากนี$ ยงัมีสวนดอกไมที้�กําลังออกดอก
บานสะพรั �งอวดสีสัน ณ สวนดอกไมสี้�ฤดู (Four 

Season Garden) ซึ�งจะเปลี�ยนแปลงพนัธุ์ดอกไม้
ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที�หลากหลายตลอดทั$งปี 
(ทั$งนี$ ขึ$ นอยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยสีสันที�สดของ
ดอกไมแ้ต่ละชนิดจึงไดร้ับความนิยมอย่างมาก 

นักท่องเที�ยวที�มาสวนสนุกจึงไม่พลาดที�จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื�นกลบัไปเป็นที�
ระลึก รวมทั$งยงัมีการจดัเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ประมาณเดือน
เมษายน – มิถุนายน เป็นสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ ในช่วงฤดูรอ้น ประมาณเดือน
มิถุนายน - สิงหาคม เป็นสวนดอกลิลลี�หลากสีสนั ยงัไม่หมดแค่นั$น ในช่วงเดือนนี$ จะมีเทศกาล
คลายรอ้นไปกับสายนํ$า (Summer Splash) ในฤดูใบไมร่้วง ประมาณเดือนตุลาคม - 
พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอ้มกบัมีจดัตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กบัเทศกาลฮลัโลวีน 
(Happy Halloween) มีการจดัขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุก และมีเจา้หน้าที�แต่งตวัเป็นผีมา



เดินแกลง้นักท่องเที�ยวดว้ย ส่วนในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีการ
จดังานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตม์าส และตอ้นรบัเทศกาลปีใหม่ และในช่วงเดือนมกราคม - 
มีนาคมจะเป็นเทศกาลหิมะ มี Snow Slate ใหเ้ลื�อนไถลลงมา ซึ�งเป็นที�นิยมเป็นอยา่งมาก ทุก
เทศกาลจะตกแต่งดว้ย แสง สี เสียง สุดอลงัการ พรอ้มทั$งมีขบวนพาเหรดมาสรา้งความบนัเทิง
ใหก้บัเด็กๆ เชน่ White Christmas Parade, Moonlight Parade เป็นตน้ 

 

 
กลางวนั บรกิารอาหาร (4) เมนู บุฟเฟตบ์าบีคิวปิ� งย่าง 

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

 
 

 

ออกเดินทางไปยงั ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรโสมขึ$ นชื�อว่าเป็น
ราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกนํามาใชเ้พื�อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 8,999 ปี ในตาํรายาแผน
โบราณจีนระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที�ช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหาร และปอด 
ช่วยทําใหจ้ิตใจสงบ และเพิ�มพละกําลัง โดยรวมมีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบํารุงหัวใจ 
ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 
 

แวะชอ้ปที�รา้นเครื�องสาํอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพื�อ
เลือกซื$ อกลบัไปเป็นของที�ระลึก อาทิเช่น ผลิตภณัฑ ์ROJUKISS มีราคาถูกกว่าที�เมืองไทยเกือบ
เท่าตวั และบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 
 

พบกบัหนึ�งในทาวเวอรที์�มีวิวที�สวยที�สุดในเอเชีย 
โซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) หรือ ‘นัมซนั
ทาวเวอร’์ (NAMSAN TOWER) ตั$งอยูบ่นภูเขานัม
ซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอย
ประมาณ 85�.L เมตร และมีความสูง JL� 
เมตรจากพื$ นดิน ซึ�งยงัคงไดร้บัความนิยมเสมอมา 
ทั$งจากนักท่องเที�ยวและคู่รกัชาวเกาหลี ไม่ว่าจะ
เป็นชว่งกลางวนัหรือชว่งกลางคืน ไม่ว่าจะฤดูกาล
ไหนๆ เพราะเป็นจุดชมวิวที�มองเห็นวิวทั �วทั$งกรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนราม่า นับเป็น
อีกสถานที�สุดแสนโรแมนติกแหง่หนึ�งที�คู่รกัทุกคู่ไม่ควรพลาด ถือเป็นไฮไลทส์าํคญัของกรุงโซลที�
นักท่องเที�ยวทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอิน จุดที�พลาดไม่ไดเ้มื�อมาถึงคือ สถานที�คลอ้งกุญแจชื�อดงั 



Love Key Ceremony ที�มีความเชื�อว่า...คู่รกัที�มาคลอ้งกุญแจที�นี�จะมีความรกัที�ยืนยาวไปตลอด
กาล **ราคาทวัรนี์$ ไม่รวมกุญแจและค่าขึ$ นลิฟท*์* 

 
 

เยน็ บรกิารอาหารเยน็ (M) เมนูบุฟเฟ่ต ์SEA FOODสาํหรบั
ท่านที2ชื2นชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ ใหท่้านได้
เลือกสรรอาหารทะเลที2สดใหม่ และ อาหารนานา
ชนิด พิเศษ !! ขาปูยกัษ ์

 
 
พกัที2    HOTEL RIVER PARK / THE M / PRIME IN SEOUL หรอืระดบัเดียวกนั 

 

 

วนัที2สี2          นํ ามนัสน – สมุนไพรฮอตเกนามู – ถนนฮงแด – คาเฟ่ ONE PIECE CAFÉ - พลอยอะเมทิส  
                  พระราชวังชางด็อกกุง - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง      
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (b) 

เรียนรูก้ารทําผลิตภัณฑ์ที�สกดัจาก นํ ามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบํารุง
ร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหาร และรกัษาสมดุลในร่างกาย 
 

จากนั$นพาชม ศูนยส์มุนไพรบาํรุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดนี$ เจริญเติบโตในป่าลึกบน
ภูเขาที�ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดบันํ$าทะเล �9-a99 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม
นํามารบัประทานเพื�อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการ
ดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี� สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหาร (c) เมนู ขา้วยาํบิบิมบบั ขา้วยาํเกาหลี 
เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รวมรอ้นๆ 

 
 

 
เอาใจสาวกโจรสลดัหมวกฟาง พากนัไปฟินที� CAFÉ DE ONE PIECE คาเฟ่การต์นูสุดฮิตยา่นฮง
แด ออกแบบและตกแต่งโดยใชธี้มตัวการ์ตูนในเรื�องวนัพีชทั$งหมด โดยมีบริการทั$งเครื�องดื�ม 
ขนม และอาหารหลากหลายอยา่งที�แทรกธีมวนัพีซเขา้ไป รวมถึงของสะสมต่างๆจากวนัพีซดว้ย 
และเมนูแนะนําประจาํที�รา้นเป็นเมนูยอดนิยมนั$นก็จะมี Chocolate Mochi-Waffle, Berry 
Mochi-Waffle, Green Tea Mochi-Waffle อีกทั$งบรรยากาศในรา้นนั$นใหอ้ารมณ์เหมือนหลุด



เขา้ไปอยูใ่นฉากของวนัพีชกนัเลยทีเดียว เป็นคาเฟ่เปิดใหม่ที�น่าไปตามล่าโจรสลดั และน่าไปลิ$ ม
ลองรสชาติวาฟเฟิ$ ลแสนหวานเสียจริงๆ แนะนําเลยรบัรองไม่ผิดหวงั 
 

จากนั$นชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) 
แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแหง่สุขภาพและนําโชค โดยมี
ตั$งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี$ จะ
งามจบัตาเมื�อมาทาํเป็นแหวน จี$  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 
 

นําชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงัลาํดบัที�สองที�ถูก
สรา้งต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. KJ9� และความสําคัญในการเป็นที�พาํนักของ
พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัย
ราชวงศโ์ชซอน (JOSEON) และยงัเป็น K ใน 
� ของพระราชวังสําคัญที� ยังคงรักษาไว ้
ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐานชั$นนอก 
พระราชฐานชั$นใน และสวนดา้นหลงั สาํหรบั
เป็นที�พกัผ่อนของพระมหากษัตริย ์ซึ�งมีตน้ไม้
ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 599 ปี บ่อนํ$ า และ
ศาลาริมนํ$า พระราชวงัแหง่นี$ เป็นที�พาํนักของพระมหากษัตริยถึ์ง � พระองค ์ปัจจุบนัยงัคงเหลือ
ความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ไดแ้ก่ พระตําหนัก INJEONGJEON พระตําหนัก 
DAEJOJEON พระตาํหนัก SEONJEONGJEON และพระตาํหนัก NAKSEONJAE  

 
*** หมายเหตุ กรณีที0พระราชวังชางด็อกกุงไม่เปิดทาํการ ขอสงวนสิทธิ6ปรบัรายการ

ท่องเที0ยวทดแทน >>> พระราชวังถ็อกซูกุง *** 
 
 
 

 
เลือกซื$ อสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย เช่น นาฬิกา 

แว่นตา เครื�องสาํอาง กระเป๋า กลอ้งถ่ายรูป และ
สินคา้แบรนดอื์�นๆ อีกมากมาย  

 

เพ ลิด เพ ลินกับการช้อป ปิ$ ง  ย่ าน เ มียงดง 
(MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรพัยใ์นดวงใจ
ของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี 
ตลาดแห่งนี$ จะมีเสื$ อผา้ กางเกง รองเทา้ นํ$าหอม 



เครื�องสําอางค ์ทั$งแบรนดเ์นมชื�อดงั และโลคอลแบรนด ์รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปิน
เกาหลี หรืออะไรที�วยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที�ตลาดนี$  อาทิเช่น รา้นเครื�องสาํอางค์ที�
คุน้หคูนไทยที�ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ราคาเครื�องสาํอางคจ์ะถูก
กว่าประเทศไทยประมาณ 8 ถึง 5 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย ในส่วนของอาหาร
ขา้งทางที�ฮอทฮิตไม่แพก้นัอยา่งโซนสตรีทฟู้ ด  มีอาหารหรือของทานเล่นใหไ้ดลิ้$ มลองมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลลย์่างตวัใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครนัปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของ
เมียงดง กุง้ล็อบสเตอรต์วัใหญ่ๆ ยา่งชีสมีรสหวาน ชีสยา่ง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้
แลว้เอาไปยา่ง ตอ๊กโบกี เคก้ขา้วที�ขึ$ นชื�อของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหลี เมนูนี$ มีอยู่
เกือบทุกซอกทุกมุมที�ในตลาดเมียงดง บะหมี�ดาํจาจงัมยอน หนึ�งในเมนูสุดฮิตที�เห็นกนับ่อยในซี
รี�สเ์กาหลี มนัฝรั �งเกลียวทอดกรอบเสียบไม ้พบเห็นไดท้ั �วไปในเมืองไทย แต่ของที�นี�จะมีไสก้รอก
เพิ�มเขา้มาอีกหนึ�งชั$น ปลาหมึกยกัษ์ทอดกรอบ เสียบไมแ้บบอลงัการโรยดว้ยเกลือ เป็นตน้ แต่
หากคนที�ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจา้ดงั ซึ�งไอติมที�กดมาใส่โคนนั$นสงูถึง 8 ฟุต 

 
อิสระอาหารเยน็ � มื อ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั)  

 
พกัที2   HOTEL RIVER PARK / THE M / PRIME IN SEOUL หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัที2หา้        ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ อูดง้ (e) 

แวะซื$ อของฝากที� ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซื$ อ � แถม K) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อก
โกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลน
พอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เครื�องสาํอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี$ เกาหลี) ชินรา
เมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 

 

11.35 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เที�ยวบินที� XJ701 (บรกิารอาหารบนเครื2อง) 
15.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

��������������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั$งนี$ขึ$นอยู่ตามความเหมาะสม 

**กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมือง ทั�งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น และขอสงวนสิทธิ/ ที�จะไม่คืนค่าบริการ ไม่วา่กรณีใดๆ ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั** 

**พาสสปอร์ตจะตอ้งมีอายมุากกวา่ 4 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ เกาหลี M วนั � คืน (AIR ASIA X) 
SUMMER GOLD KOREA ซูวอน - โซล – โซล (XJ) 

 

กาํหนดการเดินทาง 
เม.ย. – พ.ค. �Mb� 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ 

�-� ท่าน 

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไม่รวมตั kว) 

ราคา 
เด็กอายุไม่เกิน 

� ขวบ 

พกั 
เดี2ยว 
เพิ2ม 

�e – �� พฤษภาคม �Mb� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�p – �� พฤษภาคม �Mb� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�� – �$ พฤษภาคม �Mb� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�M – �p พฤษภาคม �Mb� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�b – �� พฤษภาคม �Mb� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�c – �� พฤษภาคม �Mb� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�� – �b พฤษภาคม �Mb� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�� – �c พฤษภาคม �Mb� 16,900 7,900 5,900 5,000 

ในกรณยีกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั$น ไม่เช่นนั$น ทางบริษทัจะไม่คนืมดัจําไม่ว่า
ด้วยกรณใีดๆทั$งสิ$น เพราะทางบริษทัได้ทาํการจ่ายค่าตั2วกบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้

ถี�ถ้วน ก่อนการจองทวัร์ทุกครั$ง เพื�อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 
ข้อความสําคัญ โปรดอ่านอย่างละเอยีด 

ในกรณีที�ลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทาํให้ลูกคา้ตอ้งถูกส่งตวั
กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในการเปลี�ยนตั8วขากลบั และรวมถึงค่าบริการอื�นๆที�เกิดขึ�นดว้ย ฉะนั�น ลูกคา้
จะต้องเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ� นที�ทางประเทศนั�นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบินถดัไปที�มีที�นั�งว่าง หรือตามวนัเดินทางของตั8วเครื�องบิน 
ทั�งนี�  ขึ�นอยู่ทางเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที�ทางตรวจคนเขา้
เมืองเรียกสัมภาษณ์นั�น ขึ�นอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ิจารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจา้หนา้ที� ตม. ทางบริษทัทวัร์ 
ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนนี�ได ้** 

*** ทวัร์ครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั�น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทาง
บริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเที�ยวเอง >?? USD ต่อท่าน *** 

 



�$ – �e พฤษภาคม �Mb� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�M – �p พฤษภาคม �Mb� 16,900 7,900 5,900 5,000 

�p พฤษภาคม – �� มิถุนายน �Mb� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�� พฤษภาคม – �� มิถุนายน �Mb� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�� พฤษภาคม – �$ มิถุนายน �Mb� 16,900 7,900 5,900 5,000 

�M – �p มิถุนายน �Mb� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�b – �� มิถุนายน �Mb� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�c – �� มิถุนายน �Mb� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�� – �b มิถุนายน �Mb� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�� – �c มิถุนายน �Mb� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�$ – �e มิถุนายน �Mb� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�p – �� มิถุนายน �Mb� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�� – �$ มิถุนายน �Mb� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�� – �M มิถุนายน �Mb� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�b – �� มิถุนายน �Mb� 16,900 7,900 5,900 5,000 

�c มิถุนายน – �� กรกฎาคม �Mb� 16,900 7,900 5,900 5,000 
�e มิถุนายน – �� กรกฎาคม �Mb� 16,900 7,900 5,900 5,000 

 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ2น*** 
** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ทา่นละ 30,000 วอน /ทริป/ทา่น  

หรือทา่นละ �,�M� บาท/ทริป/ทา่น** 
**หมายเหตุ** 

1. รับเฉพาะผู้ มีวตัถปุระสงค์เพื�อการท่องเที�ยว คา่ทวัร์ที�จ่ายให้กบัผู้จดั เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จดัได้ชําระ
ให้กับสายการบินและสถานที�ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั -นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตใุดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จดัขอสงวนสิทธิ3การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั -งคา่ตั4วเครื�องบินให้แก่ท่าน ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ� ราคานี �เฉพาะนักท่องเที"ยวชาวไทยเท่านั�น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ"มจากราคา

ค่าทัวร์ปกตอีิก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาที�เป็น เด็กนกัเรียน นกัศกึษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื�องสําอางค์  หมอ  
พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรือกรุ๊ปที�มีการขอดงูาน จะต้องสอบถามราคาใหมท่กุครั -ง** 

2. หากมีเพื�อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที�ยวระหว่างท่องเที�ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนข้อแนะนํากรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที�ที�รับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็นต้องรับฝากของจากผู้ อื�นเพื�อที�จะนําไป



ยงัประเทศนั -นๆ  หรือนํากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ�งของนั -นว่าต้องไม่เป็นสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั -นประหารชีวิต เจ้าหน้าที�จะไมรั่บฝากกระเป๋าหรือสิ�งของใดใด 

3. โรงแรมที�พกัที�ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลบัปรับเปลี�ยนขึ -นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ลกูค้าเป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีชา่งภาพมาถ่ายรูป และช่วยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสดุท้ายช่างภาพ
จะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายกบัลกูทวัร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื -อได้ แตถ้่าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื -อ เพราะทาง
บริษัททวัร์ไมมี่การบงัคบัลกูทวัร์ซื -อแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

5. ทวัร์ครั -งนี -มีวตัถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั -น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิ-ง เช่น นํ -ามนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดําเนินการในการแยก
ทอ่งเที�ยวเอง EFF USD ตอ่ทา่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
อตัราค่าบริการนี$รวม 
� ค่าตั8วเครื�องบินไป-กลบั พร้อมคณะ     � ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 
� ค่านํ�าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน H? กก.  � ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ H ท่าน   � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื�อที�ระบุในรายการ    � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ I,???,??? บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนี$ไม่รวม 
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต 
, ค่าซกัรีด , มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ >?,??? วอน/ทริป/ต่อท่าน 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม O% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย >% 
� ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  
 
เอกสารประกอบในการยื�นวซ่ีา  
I) พาสปอร์ต  
H) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว  
>) ใบสาํคญัถิ�นที�อยู ่ 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูที้2ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั 
ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื2อการท่องเที2ยว เยี2ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื2นเอกสารในขั นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื2อ
ยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปนี  
- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า b เดือน นับจากวนัไปถึง 
- ตั kวเครื2องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
- สิ2งที2ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที2อาจเกิดขึ นในระหว่างที2พาํนักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 
- ชื2อ ที2อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างที2พาํนักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื2นๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้
- กาํหนดการเดินทางระหว่างที2พาํนักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



R) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
S) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
4) รูปถ่ายสีขนาด H นิ�ว H รูป  
(สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื�นวซ่ีา) 
 
เงื�อนไขการชําระค่าบริการ 

1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื�อสํารองที�นั�ง ภายใน > วนัหลงัจาก
การจอง  

2. นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั�งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนกัท่องเที�ยว
หรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณี
ใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเที�ยวสละสิทธิ/ การเดินทางในทวัร์นั�นๆ 

3. กรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� จองการเดินทางนอ้ยกวา่ >? วนั จะตอ้งชาํระครบเตม็จาํนวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี�  วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษที์�

รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

 
 
 
 
 
เงื"อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

• กรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ต้องการขอยกเลิกการเดนิทาง หรือเลื�อนการเดนิทาง นกัทอ่งเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผู้ มีชื�อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจ้งยกเลิก
การจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไมรั่บยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

• กรณีนกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัทอ่งเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผู้ มีชื�อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที�บริษัทอยา่งใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงิน
คา่บริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอํานาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงินคา่บริการ
ตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารที�ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน  

โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี$ 
2.1 ต้องยกเลกิก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนัเท่านั$น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที�ชําระแล้ว  
2.2 หากยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า BC วนั ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าทวัร์ทุกกรณ ี

1. การเดินทางที�ตอ้งการันตีมดัจาํหรือซื�อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั�งหมด   



2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี�  วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษที์�
รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ/ ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื�อนไขและข้อกาํหนดอื�นๆ 
1. ทวัร์นี�สาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 
2. ทวัร์นี� เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั�งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั�งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ/ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนกัท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า IS ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั

นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย O วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย I? วนัก่อน
การเดินทางสาํหรับประเทศที�มีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเที�ยวทุกท่านยนิดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนกัท่องเที�ยวร่วม
เดินทางนอ้ยกวา่ที�ทางบริษทักาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ/ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนาํหน้าชื�อ เลขที�หนงัสือ
เดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั8วเครื�องบิน ในกรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบัทาง
บริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ/ ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั�งนี�  บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที�ยวส่วน
ใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ/ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยวที�มิได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี� คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั�น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิ/ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั8วเครื�องบิน ค่า
ภาษีเชื�อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั�น  

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 
• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที�จะนาํติดตวัขึ�นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน I?? มิลลิลิตรต่อชิ�น และรวมกนั

ทุกชิ�นไม่เกิน I,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ� งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมาให้เจา้หน้าที�ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือได้ท่านละ I ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที�กาํหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น 



• สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

• ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มนาํผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากพืช และเนื�อสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , เนื�อสัตว ์
, ไส้กรอกฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี�  หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราที�สูงมาก  

 
 

 

 

 


