
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต  ้– ANSAN STARLIGHT VILLAGE – รร. ซูวอน 

05.00 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร ์4 สาย

การบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

ข้ึนเคร่ือง (หวัหน้าทวัร์แนะน าการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-

300 จ านวน 377 ท่ีนั่ง จดัท่ีนั่งแบบ 3-3-3 (บริการอาหารบนเครื่อง) (น ้าหนักกระเป๋า 20 

กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย)  

**หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที 

และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้ นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเลือกที่นัง่บนเครื่อง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  

 

 

 

 

 

 

 

08.05 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ708 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

15.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 

ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้พา

ท่านขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติท่ี

ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสงู 107 เมตร  

เยน็ บริการอาหาร (1) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว 

ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากน้ันน ามุ่งหน้าลงมาทางใต้ของกรุงโซล ชมงานเทศกาลประดับไฟในเกาหลี (Lighting 

Festival) ท่ี Ansan Starlight Village Photo Land จัดข้ึนท่ีเมืองอันซาน เต็มไปด้วยไฟ  LED 

ประดับตามตน้ไมส้วยงามไปทัว่บริเวณ เสมือนอยู่ในดินแดนแห่งสวรรคต์อ้นรับเทศกาล Santa 

Village Light Festival ภายในสวนจะมีจุดส าหรับถ่ายรูปมากมายกว่า 100 จุด ใหค้นรักการ

ถ่ายภาพไดส้นุกสนานไปกับหมู่บา้นเล็กๆ แห่งน้ี ซ่ึงถูกจัดแสดงแยกออกเป็นโซน ทั้ง Road of 

Cupid, Road of Love, Forest of Light เป็นตน้ ซ่ึงไฟน้ันจะเปิดใหช้มทุกวันตลอดช่วงเทศกาล 

(ยกเวน้ในวนัท่ีมีสภาพอากาศแปรปรวน ไฟอาจถูกปิดเพ่ือความปลอดภยั)  

หมายเหตุ หากไม่สามารถไปดูเทศกาลไฟได ้หรือทางสถานที่ยกเลิกเทศกาล จะไม่มี

โปรแกรมไปดูไฟ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรบัรายการทวัร ์ทดแทนเป็น >> ป้อมฮวาซอง 

 
 

พกัที่    JM HOTEL / NEW M HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สอง       วดัวาวูจองซา - โรงเรียนสอนท ากิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุกลอตเตเ้วิรล์ – SEOUL SKY    

                  TOWER - น ้ามันสน – โซลทาวเวอร ์- รร.โซล 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยัง วัดวาวูจองซา (Wau Jeong Sa Temple) สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1970 

โดยนักบวชแฮต๊อก นิกายหินยาน เป็นวดัเก่าแก่ท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา เมื่อเขา้ไปยงัไม่ทนัถึง

ตวัวดัจะเห็นเศียรพระพุทธรูปไมส้ลกัขนาดใหญ่สีทองอร่ามโดดเด่นมาแต่ไกล ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์

ท่ีส าคัญของวัดน้ี เศียรพระพุทธรูปน้ีมีความสูงถึง 8 เมตร วางตั้งอยู่บนกองหินขนาดใหญ่ 

ได้รับการบันทึกลง Guinness World Records ใหเ้ป็น “รูปสลักจากไม้ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน

โลก” ดา้นหน้าของเศียรพระพุทธรูปจะเป็นสระน ้า ซ่ึงมีพระองคเ์ล็กๆ วางอยู่รอบสระ ยาวไป

จนถึงกองหินท่ีเป็นฐานของเศียรพระพุทธรูป ส่วนภายในโบสถย์ังจะมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ 

แกะดว้ยไมส้นท่ีน ามาจากประเทศอินโดนีเซียสูง 3 เมตรยาว 12 เมตร ซ่ึงธรรมชาติท่ีวัดวาวู

จองซามีความสวยงามไปตามฤดูกาล บริเวณรอบตัววัดมีตน้ซากุระท่ีจะออกดอกสีชมพูเต็มตน้

ในช่วงเดือนเมษายน และมีต้นเมเป้ิลท่ีจะผลัดใบเปล่ียนสีสวยๆเป็นสีแดงสดในช่วงเดือน

ตุลาคม  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ เพ่ือใหท่้านเรียนรู้วฒันธรรมการท ากิมจิของชาว

เกาหลี กิมจิเป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองท่ีอาศยัภมูิปัญญากน้ครัวของชาวเกาหลี ดว้ยการ

หมกัพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบ

ทุกมื้ อ และยังน าไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 

ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะมีรสเผ็ด เปร้ียว และมีกล่ินฉุน ท่านยังสามารถลองสวมใส่ ชุดฮันบก ซ่ึง

เป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี พรอ้มถ่ายภาพสวยๆเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก  
 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ สวนสนุก LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ท่ี

เขตชัมซิล (Jamsil) ในเมืองโซล ท่ีน่ีมีทั้งสวนสนุกในร่ม ซ่ึงเป็นสวนสนุกในร่มท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด

แห่งหน่ึงในโลก สวนสนุกแห่งน้ีมีการแบ่งพ้ืนท่ีเป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือ สวนสนุกในร่ม Lotte 

World Adventure เคร่ืองเล่นส่วนใหญ่ของโซนน้ีจะเหมาะส าหรับเด็กเล็ก บวกกับมีลานสเก็ต

น ้ าแข็งไว้บริการ พร้อมทั้งยังเช่ือมต่อกับพิพิธภัณธ์พ้ืนบ้านลอ้ตเต้เวิลด์ (Lotte World Folk 

Museum) ส่วนอีกโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เช่ือมต่อไปยงัดา้นนอกสู่ Magic Island 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และยังมี ตึก LOTTE TOWER ให้เขา้ชมสถาปัตยกรรมอาคารท่ีโดดเด่น มีแรงบันดาลใจจาก

ภาพวาดเซรามิกเกาหลี และพู่กันเขียน นับเป็นตึกท่ีสงูเป็นล าดบัท่ี 6 ของโลก (556 เมตร) มี

ทั้งหมด 123 ชั้น แลว้พาท่านข้ึนไปยังชั้นท่ี 118 ดว้ยลิฟท์ความเร็วสงู (**อัตราคา่บริการน้ี

รวมค่าขึ้นลิฟท์แล้ว**) ดา้นบนชั้นท่ี 118 มีพ้ืนกระจกท่ีโปร่งใสสามารถมองลงมาเห็นพ้ืน



 

 

ดา้นล่างได้ และยังสามารถช่ืนชมทัศนียภาพอันงดงามของตัวเมืองกรุงโซลไดอ้ย่างทัว่ถึง  

นอกจากน้ียังมีชั้นท่ี 119 บนชั้นน้ีมีรา้นกาแฟ ซ่ึงมีโปรเจ็คเตอร์สกรีนฉายภาพสวยๆบนผนัง 

ในกรณีท่ีทอ้งฟ้าไม่เปิดไม่สามารถชมวิวได ้ชั้นท่ี 120 สามารถออกไปดา้นนอกได ้ส่วนชั้นท่ี

121-123 มีลิฟท์ต่างหาก แต่ไม่มีร้านอาหารขา้งบน และชั้นบนสุด ชั้นท่ี 123 สามารถจัด

เล้ียง และจุคนไดถึ้ง 100 คน 

 

กลางวนั บริการอาหาร (3) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีหม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทร

เกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ที่สกดัจากน ้ามันสน ท่ีมีสรรพคุณช่วยบ ารุง

ร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 

จากน้ันน าท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) หรือ นัมซันทาวเวอร์ (NAMSAN 

TOWER) ตั้งอยู่บนภเูขานัมซาน จุดท่องเท่ียวท่ีถือว่า

เป็นไฮไลท์ส าคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวท่ี

มองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอย

ประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 480 เมตร

จากระดบัน ้ าทะเล นักท่องเท่ียวส่วนมากจะเป็นคู่รัก

ทั้ งช าวเกาหลี และนัก ท่องเท่ียวต่า งชาติ  คู่รั ก

ส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรงรั้วขา้งบนโซล

ทาวเวอร์ เพราะมีความเช่ือว่า คู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะรักกันยาวนานตลอดไป **ราคา

ทวัรน้ี์ไม่รวมกุญแจและคา่ขึ้นลิฟท*์* 

 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอัธยาศยั) 

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

 



 

 

วนัที่สาม      ศูนยส์มุนไพรโสม – พระราชวงัชางด็อกกุง – COSMETIC  OUTLET - DUTY FREE  

                  ตลาดเมียงดง   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4) 

จากน้ันพาท่านรู้จักและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูก

น ามาใช้เพ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็น

สมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าใหจิ้ตใจสงบและเพ่ิม

พละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกันโรคหวัใจขาดเลือด เสริม  

ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดก

โลก  โดยองค์การยูเนสโก  ทุกวนัน้ีผลิตภัณฑ์โสมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับผู้ท่ีค านึงถึงสุขภาพ

ในปัจจุบนั 

จากน้ันน าท่านชม พระราชวงัชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงัล าดบัท่ี

สองท่ีถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 1405 

แ ล ะ มี ค ว า ม ส า คั ญ  เ ป็ น ท่ี พ า นั ก ข อ ง

พร ะมห าก ษั ต ริ ย์ ถึ ง 9 พ ระอ งค์ ใน สมั ย

ราชวงศ์โชซอน (JOSEON) ท่ีน่ี ได้รับการข้ึน

ทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทาง

วฒันธรรม ในปี 1997 ซ่ึงยังคงสภาพสมบูรณ์

ท่ีสุดใน 5 พระราชวังส าคัญท่ียังคงอนุรักษ์ไว ้

ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐานชั้ นนอก

พระราชฐาน ชั้นใน และสวนดา้นหลัง ส าหรับเป็นท่ีพักผ่อนของพระมหากษัตริย์ ซ่ึงมีตน้ไม้

ขนาดยกัษ์ท่ีมีอายุกว่า 300 ปี รวมไปถึงบ่อน ้า และศาลาริมน ้า ปัจจุบนัยงัคงเหลือความงดงาม

บางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ พระต าหนัก INJEONGJEON, พระต าหนัก DAEJOJEON, พระ

ต าหนัก SEONJEONGJEON, และพระต าหนัก NAKSEONJAE สวนลบั หรือสวนตอ้งหา้ม หรือฮู

วอน (HOWON) ตั้งอยู่บริเวณดา้นหลังของพระราชวังท่ีถูกสร้างข้ึนในสมัยกษัตริย์ TAEJONG 

เพ่ือเป็นสถาน ท่ีพัก ผ่อนส าหรับพระราชวงศ์ เดิมสวนแห่งน้ีมี ช่ือ ว่า ‘BUKWON’ หรือ 

‘GEUMWON’ แต่ถูกเปล่ียนช่ือเป็น ‘BIWON’ ในรัชสมยัของกษัตริย ์KOJONG สวนแห่งน้ีถูกดูแล

และบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไมร่้วง 

 

กลางวนั บริการอาหาร (5) เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลังเหมาะ ยดัไส้

ดว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ารุงร่างกาย เสิรฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงท่ีรา้นเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET  ของนักชอ้ปชาวไทย

ใหท่้านได ้เลือกซ้ือกลับไปฝากเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทย

เกือบเท่าตวั และบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 

จากน้ันน าท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสรา้งสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ ภาพวาด

ลวงตาสามมิติ โดยท่านจะไดส้นุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชัน่ท าท่าต่างๆ ท่ีเกิดจากความคิด

สรา้งสรรค ์และจินตนาการของการสรา้งภาพ โดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎี

ทางวิทยาศาสตร์ และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหม้ีมิติเหมือนจริงโดย

ใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเขา้ไปในภาพน้ันๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึง

เหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอัน

ไหนภาพวาดและของจริง และ  ICE MUSEUM เป็นโซนน ้าแข็งแกะสลกัรูปต่างๆ อุณหภมูิขา้งใน 

ประมาณ -4 องศา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ

เช่น นาฬิกา, แว่นตา, เคร่ืองส าอาง, กระเป๋า, กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้ แบรนด์เนมอื่นๆ อีก

มากมาย 



 

 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ท่ีตลาดเมียงดงน้ีจะมีเส้ือผ้า 

กางเกง รองเทา้ น ้ าหอม เคร่ืองส าอางค ์ทั้งแบบ แบรนดเ์นมช่ือดงั และโลคอลแบรนด ์ซีดีเพลง 

รูปดารา หรืออะไรท่ีวัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากท่ีตลาดน้ีเลยทีเดียว อย่างร้าน

เคร่ืองส าอางค์ท่ีคุน้หูคนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ร้านพวกน้ีหาไดไ้ม่

ยากในตลาดแห่งน้ี แถมไม่ไดม้ีแค่อย่างล่ะหน่ึงรา้นอีกดว้ย ประมาณว่าเพ่ิงออกจากรา้น ETUDE 

มาเดินไปอีกสักพกัก็ เจอร้าน ETUDE  อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เช่นเดียวกัน ท่ี

ส าคญัราคาเคร่ืองส าอางค์จะถูกกว่าประเทศไทยมาก ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มี

ขายในประเทศไทยอีกดว้ย อีกเร่ืองก็ของกินเล่น จะมีไอติมโคนเจา้ดงัอยู่ เพราะไอติมท่ีเคา้กด

มาใส่โคนน้ัน สงูถึง 2 ฟุต 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  บริการอาหาร (6) เมนูบุฟเฟ่ต์ SEA FOOD ส าหรับท่านที่ช่ืนชอบอาหารทะเลเป็น

พิเศษ ใหท้่านไดเ้ลือกสรรอาหารทะเลที่สดๆใหม่ และ อาหารนานาชนิด  พิเศษ !! ขาปู

ยกัษ ์อลาสกา้   

 

 

 

 

 

 

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

 

วนัที่สี่       สมุนไพรออตเกนามู - พลอยอะเมทิส - ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต - สนามบินอินชอน  

               กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (7) 



 

 

จากน้ันพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตับ ฮ็อตเกนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบน

ภเูขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม

น ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการ

ด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา  

น าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่ง

สุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะ

งามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ  

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (8) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลส์มัยใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ด

เล็กน้อย โดยน าหมูลงในกระทะพรอ้มน ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรบัประทานพรอ้มเครื่องเคียง

และขา้วสวย หากตอ้งการแบบรสชาติ เกาหลี แท้ๆ  ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงตม้ดว้ย ก็จะ

ไดร้สชาติอีกแบบหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินกับการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 

แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอย

ของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม เป็น

ตน้ และยงัมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย  

 

16.25 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ XJ709 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

20.15 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อความส าคญั โปรดอ่านอย่างละเอยีด 
ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได้ ท  าให้ลูกคา้ตอ้งถูกส่งตวั

กลบัเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้า
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเกบ็ ทางผู้จดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายที่เกดิขึ้นทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที่ยวบินถดัไปที่มีที่น ัง่วา่ง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน 
ทั้งน้ี ขึ้นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้จดัไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเขา้เมือง
เรียกสัมภาษณ์นั้น ขึ้นอยู่กบัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริษทัทวัร์ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

*** ทวัร์ครั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทาง
บริษทัจะคิดค่าด  าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 

 

ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 45 วนัก่อนการเดนิทางเท่านั้น  
ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบิน

เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  
**พาสสปอร์ตจะต้องมอีายุมากกว่า 6 เดือน นบัรวมถึงวันกลบั และพาสสปอร์ตจะต้องไม่ช ารุดหรือฉีกขาด การผ่านเข้า-ออก

ประเทศ ขึ้นอยู่กบัการพจิารณานาของทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้**  
 



 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

มีนาคม 2561 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

จอย 

แลนด ์

พกั 

เดี่ยว 

เพิ่ม 

01 – 04 มีนาคม 2561 18,999 7,900 5,000 

02 – 05 มีนาคม 2561 18,999 7,900 5,000 

03 – 06 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

04 – 07 มีนาคม 2561 16,999 7,900 5,000 

05 – 08 มีนาคม 2561 16,999 7,900 5,000 

06 – 09 มีนาคม 2561 16,999 7,900 5,000 

07 – 10 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

08 – 11 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

09 – 12 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

10 – 13 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

11 – 14 มีนาคม 2561 16,999 7,900 5,000 

12 – 15 มีนาคม 2561 16,999 7,900 5,000 

13 – 16 มีนาคม 2561 16,999 7,900 5,000 

14 – 17 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

15 – 18 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

16 – 19 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

17 – 20 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

18 – 21 มีนาคม 2561 16,999 7,900 5,000 

19 – 22 มีนาคม 2561 16,999 7,900 5,000 

20 – 23 มีนาคม 2561 16,999 7,900 5,000 

21 – 24 มีนาคม 2561 17,999 7,900 5,000 

 

อตัราค่าบริการ เกาหลี 4 วัน 3 คืน (AIR ASIA X) 

(ซูวอน - โซล – โซล) 



 

 

**เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน*** 

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

 

**หมายเหตุ** 

1. รับเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายใหก้ับผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระข   าด 

และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้ับสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหาก

ท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้ับการปฏิเสธการเขา้หรือออก

นอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ัดขอสงวนสิทธ์ิการคืน

เงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน  ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะ

นักท่องเที่ยวชาวไทยเท่าน้ัน ถา้หากเป็นชาวต่างชาติ และพระ จะตอ้งเพ่ิมจากราคาค่าทัวรป์กติ

อีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค ์ 

หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือ

ปัญหาต่างๆ ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝาก

ของจากผูอ้ื่นเพ่ือท่ีจะน าไปยงัประเทศน้ันๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันว่าตอ้งไม่เป็น

ส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต  เจา้หน้าท่ีจะไม่รับ

ฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 45 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืน

มัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตัว๋ไปให้กับการสายการบิน

เรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัร์ทุกครั้ง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

4. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดย

ค านึงถึงผลประโยชน์ลกูคา้เป็นหลกั 

5. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวัน

สุดทา้ยช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใด

ไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคบัลูกทวัร์ซ้ือแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าว

ล่วงหน้า 

6. ทวัร์ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ป

ทวัร์ โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง เช่น น ้ ามนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัท

จะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตาม

รายการ 

 ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

  

 ค่าอาหารตามม้ือทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอด

การเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัท์

ทางไกล , ค่าอินเตอรเ์น็ต , ค่าซักรีด , มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว  

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศเกาหลีไม่เกิน 

90 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยีย่มญาต ิหรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจ

เขา้เมือง เพือ่ยนืยนัการมีคณุสมบตัิการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดอืน นับจากวนัไปถึง 

2. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

3. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึ้ นในระหว่างท่ีพ  านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงิน

สด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

4. ชื่อ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างท่ีพ  านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) ทาง

ทวัรจ์ดัเตรียมให ้

5. ก าหนดการเดนิทางระหว่างท่ีพ  านักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 

เอกสารประกอบในการยืน่วีซ่า  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว  

3) ใบส าคัญถ่ินที่อยู ่ 

4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  

6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  

(ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดินทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่

วีซ่า) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพ่ือส ารองท่ีนั่ง ภายใน 3 วนั

หลงัจากการจอง  

2. นักท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์น้ันๆ 

3. กรณีท่ีนักท่องเท่ียว จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว(ผูม้ีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง

เพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับ

เงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการ

ช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

 



 

 

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ตอ้งยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันเท่าน้ัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของ

ค่าบริการที่ช าระแลว้  

2.2 หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 60 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรทุ์กกรณี 

1. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 
ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  

และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะ

ช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ 

ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวมิไดส่้งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ 



 

 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสาย

การบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน

ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท 

และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือไดท่้านละ 1 ใบ

เท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ี

โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก , 

ผลไมส้ด , ไข่ , เน้ือสัตว ์, ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ี

ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสงูมาก  

 

 


