
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
วนัแรก         กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

��.�� น. คณะพรอ้มกันที� สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู � เคานเ์ตอร ์C สายการบิน THAI 
AIRWAYS (TG) เจา้หน้าที�ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการขึ$ น
เครื�อง (หวัหน้าทวัรแ์นะนําการเดินทาง) สายการบิน THAI AIRWAYS จดัที�นั�งแบบ 3-3-3 
นํ$าหนักกระเป๋า 56 กก./ท่าน  
**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื6องออกอย่างนอ้ย 60 นาที 
และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ? นเครื6องก่อนเวลาเครื6องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิBใน
การเลือกที6นั 6งบนเครื6อง เนื6องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  

 
 
 
 
 
 

 
��.�� น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเที�ยวบินที� TG656 (บรกิารอาหารบนเครื6อง) 
วนัที6สอง       ประเทศเกาหลีใต ้(อินชอน) - โรงเรยีนสอนทาํกิมจ+ิชุดฮนับก – สวนสนุก EVERLAND 
06.QQ น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าไทย @ ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกา

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่ สาธารณะรฐัเกาหลีใต ้รถโคช้นําทุกท่านขา้มทะเล
ตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื�อความหวงัในการรวมชาติที�ยาวกว่า G.G@
กม. และมียอดโดมสงู H6I เมตร  

เรียนรูว้ฒันธรรมการทํากิมจิของชาวเกาหลีที� โรงเรียน
สอนทาํกิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผักดองที�อาศัยภูมิ
ปัญญากน้ครัวของชาวเกาหลี ดว้ยการหมักพริกสีแดง
และผักต่างๆ โดยทั �วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลี
นิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื$ อ และยงันําไปปรุงเป็น
ส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิ มี

มากกว่า HNI ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะมีรสเผ็ด เปรี$ ยว และมีกลิ�นฉุน นอกจากนี$ ยงัสามารถสวม
ใส่ ชุดฮนับก ซึ�งเป็นชุดประจาํชาติของเกาหลี พรอ้มถ่ายภาพสวยๆเก็บไวเ้ป็นที�ระลึก 



 

 
 

บริการอาหารกลางวัน (R) เมนู ชาบู 
ชาบู สุกี? หมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี อาหาร
พื? นเมืองของเกาหลี ลักษณะคลา้ยสุกี?
หมอ้ไฟ 

 
 
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�กําลังออกดอกบานสะพรั �งอวดสีสัน ณ สวน
ดอกไมสี้�ฤด ู(Four Season Garden) ซึ�งจะเปลี�ยนแปลง
พันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที�หลากหลาย
ตลอดทั$งปี (ทั$งนี$ ขึ$ นอยูก่บัสภาพอากาศ) ดว้ยสีสนัที�สด
ของดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับความนิยมอย่างมาก 
นักท่องเที�ยวที�มาสวนสนุกจึงไม่พลาดที�จะมาถ่ายรูป
เก็บบรรยากาศความสดชื�นกลบัไปเป็นที�ระลึก รวมทั$ง
ยงัมีการจดัเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดู
ใบไมผ้ลิ ประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน เป็นสวน
ดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ ในช่วงฤดูรอ้น ประมาณ
เดือนมิถุนายน - สิงหาคม เป็นสวนดอกลิลลี�หลาก
สีสนั ยงัไม่หมดแค่นั$น ในช่วงเดือนนี$ จะมีเทศกาลคลาย

รอ้นไปกบัสายนํ$า (Summer Splash) ในฤดูใบไมร่้วง ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 
เป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอ้มกับมีจัดตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กับเทศกาลฮัลโลวีน (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 
 

 
บริการอาหารเย็น (2) เมนู บุฟเฟต์บารบี์คิวปิ� งย่าง
สไตล์เกาหลี เนื? อหมู เนื? อไก่ เนื? อวัว ปลาหมึก กุ ้ง 
อาหารเกาหลีเตมิไม่อั?น 

 
 
พกัที6 JM HOTEL / SUWON M HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั  
 
วนัที6สาม      ศูนยส์มุนไพรโสม – COSMETIC OUTLET – ฮอตเกนามู – พระราชวงัเคียงบกกุง 
                  (รวมชุดฮนับก) - N SEOUL TOWER  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

ออกเดินทางไปยงั ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรโสมขึ$ นชื�อว่าเป็น
ราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกนํามาใชเ้พื�อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า @,666 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 
 

จากนั$นพาชม ศูนยส์มุนไพรบาํรุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดนี$ เจริญเติบโตในป่าลึกบน
ภูเขาที�ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดบันํ$าทะเล y6-N66 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม
นํามารบัประทานเพื�อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการ

ดื�มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี� สารตกคา้งจากอาหาร 
และยา 

 
บรกิารอาหารกลางวนั (\) เมนู ไก่ตุน๋โสม  
ซุปสูตรเด็ดบาํรุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ  

 



 

 
 
 
อีกหนึ� งแลนด์มาร์คที�ไม่ควรพลาดเมื�อมา
เกาหลี นําชมความยิ�งใหญ่ของ พระราชวัง
เคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) 
พระราชวงัแห่งแรกของราชวงศโ์ชซอน ตั$งอยู่
ใจกลางกรุงโซล คาํว่า "เคียงบกกุง" ในภาษา
เกาหลี แปลว่า พระราชวงัแห่งพรที�ส่องสว่าง 
ดว้ยฉากหลังของพระราชวงันั$ เป็นภูเขาพูกัก

ซาน ทาํใหด้ยูิ�งใหญ่อลงัการเป็นอยา่งมาก จึง
ถู ก เ รี ยกว่ า เ ป็น  ‘พระราชวัง ทิศ เห นือ ’ 
เนื�องจากอยู่ค่อนไปทางเหนือ เมื�อเทียบกับ
พระราชวงัอื�นๆ ไดแ้ก่ พระราชวงัชางด็อกกุง 
(พระราชวงัทิศตะวนัออก) และ พระราชวงัค
ยองฮุยกุง (พระราชวงัทิศตะวนัตก) มีขนาด
ใหญ่ที�สุดในบรรดาพระราชวงัโบราณทั$งหมด 
y แห่งที�ยังคงรักษาไว ้เรียกไดว้่าเป็น The 
Grand Palace ของเกาหลีใตเ้ลยก็ว่าได ้ซึ�งเป็นอีกหนึ�งสถานที�ที�ใครมาเกาหลีเป็นครั$งแรกตอ้ง
ไม่พลาดที�จะแวะมาเยือน พิเศษสุดๆ !!! ใส่ชุดฮันบกเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆ ในพระราชวัง 
เพื6อเก็บภาพไวเ้ป็นความทรงจาํดีๆสาํหรบัทริปเกาหลีของทุกคน **ราคาทัวรนี์�  รวมค่า
เช่าชุดฮันบกแลว้ ** 
 
*** หมายเหตุ... กรณีที)พระราชวังเคียงบกกุงไม่เปิดทาํการ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ/ปรบั

รายการทดแทน เป็น พระราชวังชางด็อกกุง *** 
 

 
พบกบัหนึ�งในทาวเวอรที์�มีวิวที�สวยที�สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) หรือ 
‘นัมซนัทาวเวอร’์ (NAMSAN TOWER) ตั$งอยูบ่นภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจาก
ฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 
เมตรจากพื$ นดิน ซึ�งยงัคงไดร้บัความนิยมเสมอมา ทั$งจาก
นักท่องเที�ยวและคู่รกัชาวเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวนั
หรือช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆ เพราะเป็นจุดชม



 

วิวที�มองเห็นวิวทั �วทั$งกรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานที�สุดแสนโร
แมนติกแห่งหนึ�งที�คู่รกัทุกคู่ไม่ควรพลาด ถือเป็นไฮไลทส์าํคญัของกรุงโซลที�นักท่องเที�ยวทุกคน
จะตอ้งมาแวะเช็คอิน จุดที�พลาดไม่ไดเ้มื�อมาถึงคือ สถานที�คลอ้งกุญแจชื�อดัง Love Key 

Ceremony ที�มีความเชื�อว่า...คู่รกัที�มาคลอ้งกุญแจที�นี�จะมีความรกัที�ยืนยาวไปตลอดกาล **
ราคาทวัรนี์�ไม่รวมกุญแจและค่าขึ�นลิฟท*์* 

 
 บริการอาหารเยน็ (5) เมนูบุฟเฟ่ต ์SEA FOOD สาํหรบั

ท่านที6 ชื6นชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ ให้ท่านได้
เลือกสรรอาหารทะเลที6สดใหม่ และ อาหารนานา
ชนิด พิเศษ !! ขาปูยกัษ ์

 
พกัที6    BENEKIA M / PRIME IN SEOUL / INTER CITY HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 
 
วนัที6สี6          DUTY FREE – อิสระชอ้ปปิ? งตลาดเมียงดง/ทงแดมุน 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

เลือกซื$ อสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE แหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนมมากมาย เช่น นาฬิกา 
แวน่ตา เครื�องสาํอาง กระเป๋า กลอ้งถ่ายรปู และสินคา้แบรนดอื์�นๆ อีกมากมาย 
จากนั$นเอาใจขาชอ้ป!!! อิสระชอ้ปปิ? งเต็มวัน ไม่ว่าตอ้งการจะไปซื$ อโสมเกาหลีของแท ้ชอ้ป

แฟชั �นเสื$ อผา้สุดลํ$า ตะลุยเที�ยวแบบครบทุกซอกทุกมุม หรือจะแวะเยือนตลาดของเก่าดูงาน

ศิลปะพื$ นบา้น และอีกสารพดัแหล่งสินคา้ยอดนิยม ไม่ว่าจะเป็นตลาดเมียงดง ตลาดทงแดมุน 

มาทั$งทีก็ตอ้งเปย!์ สาํหรบัคอเกาหลีการดูซีรี�สอ์ยา่งเดียวคงไม่พอ ตอ้งบินไปละลายทรพัยก์นัที�

เกาหลีดว้ย งานนี$ ไปซื$ อของเกาหลีถูกแหล่งแน่นอน นอกจากนี$ ยงัมีย่านอีแด ฮงแด อิแทวอน 

อินซาดง ซมัชองดง คงันัม อพักจูอง ซึ�งเป็นแหล่งชอ้ปปิ$ งในกรุงโซลที�หา้มพลาดเชน่เดียวกนั    

 
 
 
 
 

 
 



 

ศูนยก์ารคา้แฟชั �นแห่งเกาหลี ย่านทงแดมุน แหล่งคา้ส่งเสื$ อผา้ที�ใหญ่ที�สุดที�เปิดตลอด @G 
ชั �วโมง ตั$งอยูท่างประตทิูศตะวนัออก ซึ�งเป็น H ในประตเูมืองดั$งเดิม ใหไ้ดชื้�นชมกบับรรยากาศ
ความเป็นวฒันธรรมดั$งเดิมของเกาหลี สนุกกบัการชอ้ปปิ$ งดว้ยสินคา้มากมายที�มีรา้นมากกว่า 
H6,666 รา้นคา้ มีทั$งเสื$ อผา้ เครื�องแต่งกาย เครื�องหนัง รองเทา้ เครื�องกีฬาต่างๆ นอกจากนี$  
ยงัมีขนมขบเคี$ ยวและรา้นเครื�องสําอางต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองขา้งถนนใหไ้ดเ้ลือกซื$ อ 
นอกจากนี$  ยงัมีเวทีการแสดงรอ้งเตน้เปิดหมวกใหผู้ที้�อยากโชวค์วามสามารถมาแสดงใหช้มกนั
อีกดว้ย นอกจากนี$  ยงัสามารถชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN ที�จดัขึ$ นแลว้
ครั$งนึงเมื�อปีที�แลว้ ในปีนี$ ก็กลบัมาอีกครั$งดว้ยดอกกุหลาบที�มีไฟ LED มาประดบักว่า 25,550 
ดวง ตั$งอยูด่า้นหลงั  DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) โดยจะเปิดไฟประดบัทุกวนั ตั$งแต่
เวลา เวลา 17.00 น. เป็นตน้ไป **ทั$งนี$ การจดัแสดงไฟขึ$ นอยูก่บัสภาพภมิูอากาศ** 
 

อิสระอาหารกลางวนั R มื? อ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) 

ศนูยร์วมแฟชั �นอินเทรนดข์องเกาหลี ยา่นเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรพัยใ์น
ดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี$ จะมีเสื$ อผา้ กางเกง รองเทา้ 
นํ$าหอม เครื�องสาํอางค ์ทั$งแบรนดเ์นมชื�อดงั และโลคอลแบรนด ์รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และ
ศิลปินเกาหลี หรืออะไรที� วัย รุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที�ตลาดนี$  อาทิเช่น ร ้าน
เครื�องสาํอางคที์�คุน้หคูนไทยที�ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ราคา
เครื�องสาํอางคจ์ะถูกกวา่ประเทศไทยประมาณ @ ถึง 5 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย 
ในส่วนของอาหารขา้งทางที�ฮอทฮิตไม่แพก้นัอย่างโซนสตรีทฟู้ ด  มีอาหารหรือของทานเล่นให้
ไดลิ้$ มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญ่อบน่ากิน, ขนมไข่หรือเครนัปัง ขนมยอด
ฮิตตลอดกาลของเมียงดง, กุง้ล็อบสเตอรต์วัใหญ่ๆ ยา่งชีสมีรสหวาน, ชีสยา่ง โดยการเอามอส
ซาเรลล่าชีสเสียบไมแ้ลว้เอาไปย่าง, ต๊อกโบกี เคก้ขา้วที�ขึ$ นชื�อของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผ็ด
สไตล์เกาหลี เมนูนี$ มีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมที�ในตลาดเมียงดง, บะหมี�ดําจาจงัมยอน หนึ�งใน
เมนูสุดฮิตที�เห็นกันบ่อยในซีรี�ส์เกาหลี, มันฝรั �งเกลียวทอดกรอบเสียบไม ้พบเห็นไดท้ั �วไปใน
เมืองไทย แต่ของที�นี�จะมีไสก้รอกเพิ�มเขา้มาอีกหนึ�งชั$น, ปลาหมึกยกัษ์ทอดกรอบ เสียบไมแ้บบ
อลงัการโรยดว้ยเกลือ เป็นตน้ แต่หากคนที�ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจา้ดงั ซึ�งไอติมที�กด
มาใส่โคนนั$นสงูถึง 2 ฟุต  

 
     อิสระอาหารเยน็ R มื? อ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 
 

พกัที6    BENEKIA M / PRIME IN SEOUL / INTER CITY HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

 



 

วนัที6หา้        นํ?ามนัสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM - HYUNDAI OUTLET 
                  ละลายเงินวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (7) 

เรียนรูก้ารทําผลิตภัณฑ์ที�สกัดจาก นํ?ามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบํารุง

ร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหาร และรกัษาสมดุลในร่างกาย 

จากนั$นชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดน

เกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแหง่สุขภาพและนําโชค โดยมีตั$งแต่สี

ม่วงอ่อนเยน็ตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี$ จะงามจบัตาเมื�อ

มาทาํเป็นแหวน จี$  ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 

อิสระชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสรา้งสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ จากภาพวาดลวงตาสาม
มิติ โดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที�รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดย
กระตุน้ความเคลื�อนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริง สนุกสนานไปกบัการถ่ายรูปแอ็คชั �นท่าทาง
ต่างๆ โดยใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพที�เหมือนจริงมาก นอกจากนี$ ยงัมี ICE MUSEUM 
โซนแกะสลกันํ$าแข็งที�มีการจาํลองเป็นเมืองที�ทุกอยา่งกลายเป็นนํ$าแข็ง และเอาใจเด็กๆดว้ยสไล
เดอรนํ์$าแข็ง ไม่ว่าจะมาเที�ยวเกาหลีฤดูอะไรก็สามารถสมัผัสความหนาวเย็นกว่า -4 องศา ได้
ตลอดทั$งปี  
 

บรกิารอาหารกลางวนั (8) เมนู บูลโกกิ อาหารขึ? น

ชื6อของเกาหลี เสริฟ์พรอ้มซุปชาบูหมอ้รวมรอ้นๆ 

 
แวะแหล่งช๊อบปิ$ งขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได 
HYUNDAI PREMIUM OUTLET แหล่งรวบรวมรา้นสินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย มีสินคา้
ที�ลดกระหนํ�าซมัเมอรเ์ซลลม์ากมาย 
เพลิดเพลินกบัการซื$ อของฝากที� ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซื? อ 5 แถม 1) สาหร่าย 
ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม 
ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เครื�องสาํอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี$
เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 

18.00 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน 
21.25 น. เดินทางกลบั กรงุเทพฯ โดยเที�ยวบินที� TG657 (บรกิารอาหารบนเครื6อง) 



 

01.25 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั � คืน (THAI AIRWAYS) 
KOREA SUMMER FIN & FUN (ซูวอน - โซล – โซล) 

 

กาํหนดการเดินทาง 
พฤษภาคม – สิงหาคม �QkR 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ 

�-� ท่าน 

ราคา 
จอยแลนด ์
(ไม่รวมตั mว) 

เด็กทารก 
อายุไม่เกิน 

� ปี 

พกั 
เดี6ยว 
เพิ6ม 

�R – �Q พฤษภาคม �QkR ��,900 p,900 5,900 5,000 
R� – R\ พฤษภาคม �QkR 23,900 p,900 5,900 5,000 
�Q – �q พฤษภาคม �QkR 24,900 p,900 5,900 5,000 
R\ – Rr มิถุนายน �QkR 23,900 p,900 5,900 5,000 

ข้อความสําคัญ โปรดอ่านอย่างละเอยีด 
ในกรณีที�ลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทาํให้ลูกคา้ตอ้งถูกส่งตวั

กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ*นในการเปลี�ยนตั+วขากลบั และรวมถึงค่าบริการอื�นๆที�เกิดขึ*นดว้ย ฉะนั*น ลูกคา้จะตอ้ง
เป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ*นที�ทางประเทศนั*นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ*นทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบินถดัไปที�มีที�นั�งวา่ง หรือตามวนัเดินทางของตั+วเครื�องบิน ทั*งนี*  ขึ*นอยูท่าง
เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

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

*** ทวัร์ครั* งนี* มีวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั*น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทั
จะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเที�ยวเอง 9:: USD ต่อท่าน *** 

ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 45 วนั ก่อนการเดินทางเท่านั!น  
ไม่เช่นนั!นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณใีดๆทั!งสิ!น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํการจ่ายค่าตั*วไปให้กบัการสายการบิน

เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี.ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทุกครั!ง เพื.อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 2 เดือน นับรวมถึงวันกลบั และพาสสปอร์ตจะต้องไม่ชํารุดหรือฉีกขาด การผ่านเข้า-ออก

ประเทศ ขึ!นอยู่กบัการพจิารณานาของทางเจ้าหน้าที.ตรวจคนเข้าเมือง ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้** 



 

R� – Rk กรกฎาคม �QkR 23,900 p,900 5,900 5,000 
�q – R� สิงหาคม �QkR 24,900 p,900 5,900 5,000 

 
***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ6น*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ทา่นละ 30,000 วอน /ทริป/ทา่น  
หรือทา่นละ R,�Q� บาท/ทริป/ทา่น** 

 
**หมายเหต*ุ* 

1. รบัเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว ค่าทัวรที์�จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผูจ้ดัได้
ชาํระใหก้บัสายการบินและสถานที�ต่างๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั$นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทาง
หรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิ�การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั$งค่าตั �วเครื�องบินใหแ้ก่ท่าน 
***และทางบริษทัขอสงวนสิทธิB 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 56 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 566 USD ต่อท่าน 

 
 

 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูที้6ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั?นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 
90 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื6อการท่องเที6ยว เยี6ยมญาต ิหรือธุรกิจ จะตอ้งยื6นเอกสารในขั?นตอนการตรวจ
เขา้เมือง เพื6อยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปนี?  
1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า k เดือน นบัจากวนัไปถึง 
2. ตั mวเครื6องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 

 

 

 
 
 
 
อตัราค่าบริการนี? รวม 
� ค่าตั mวเครื6องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที6มี 
� ค่านํ?าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน �� กก.  � ค่ารถรบั-ส่ง และนาํเที6ยวตามรายการ 
� ค่าที6พกัตามที6ระบุในรายการ พกัหอ้งละ � ท่าน  � ค่าเขา้ชมสถานที6ตา่งๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื? อที6ระบุในรายการ    � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ R,���,��� บาท  (เงื6อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการนี? ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที6ระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , 
ค่าอินเตอรเ์น็ต , ค่าซักรีด , มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื6องดื6มที6สั 6งเพิ6มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 
� ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ6น  
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ6ม p% และภาษีหกั ณ ที6จา่ย �% 
� ค่าวีซ่าสาํหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว  
 
เอกสารประกอบในการยื6นวีซ่า  
R) พาสปอรต์  
�) ใบประจาํตวัคนตา่งดา้ว  
�) ใบสาํคญัถิ6นที6อยู ่ 
\) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
Q) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
k) รูปถ่ายสีขนาด � นิ? ว � รูป  
(สาํหรบัหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเรื6องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื6นวีซ่า) 
 



 

เงื6อนไขการชาํระค่าบริการ 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชําระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื�อสาํรองที�นั�ง ภายใน 5 วนั

หลงัจากการจอง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั$งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี

นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิ�การเดินทางในทวัรนั์$นๆ 

3. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 56 วนั จะตอ้งชาํระครบเต็มจาํนวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล ์, 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 

 
เงื6อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

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

• กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรบัเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมีเงื6อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี?  
2.1 ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนัเท่านั?น คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที6

ชาํระแลว้  
2.2 หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า \Q วนั ขอสงวนสิทธิBไม่คืนค่าทวัรทุ์กกรณี 

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 Hy ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย I วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 



 

H6 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 H66 มิลลิลิตรต่อชิ$ น และ
รวมกนัทุกชิ$ นไมเ่กิน H,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ H 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  

 
 

 


