
 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

วนัแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต  ้– รร. ซูวอน 

13.00 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 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากตอ้งการซ้ือ

น ้าหนักเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย)  

**หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที 

และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้ นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเลือกที่นัง่บนเครื่อง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  

 

 

 

 

 

 

 

16.10 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ702 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

23.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 

ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้ม

ทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติท่ียาวกว่า 

4.42กม. และมียอดโดมสงู 107 เมตร จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน  

 

บริการอาหารว่าง คิมบบัและนมกลว้ย 

  

พักที่   JM HOTEL / NEW M HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่สอง       สวนสนุก EVERLAND - COSMETIC OUTLET - ตลาดทงแดมุน – ชมการแสดงโชว ์

                   THE PAINTER HERO SHOW – รร. โซล 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (1) 

เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็น ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต ้ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา โดยมี



 

 

บริษัทซัมซุงเป็นเจา้ของ ทุกคนจะไดท่้องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์ สิงโตเจา้ป่า 

และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตี

ลังกา  (Rolling X-Train), เฮอร์ ริ เคน  (Double Rock Spin), เรื อ เหาะไวก้ิ ง (Columbus 

Adventure) และไฮไลท์ท่ีพลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งน้ี รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) ชม

กิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเขา้ชมแบบไม่จ ากัดจ านวนรอบ นอกจากน้ียังมีสวน

ดอกไมท่ี้ก าลงัออกดอกบานสะพรัง่อวดสีสนั ณ สวนดอกไมส่ี้ฤดู (Four Season Garden) ซ่ึงจะ

เปล่ียนแปลงพันธุ์ดอกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบท่ีหลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับ

สภาพอากาศ) ดว้ยสีสนัท่ีสดของดอกไมแ้ต่ละชนิดจึงไดร้ับความนิยมอย่างมาก นักท่องเท่ียว

ท่ีมาสวนสนุกจึงไม่พลาดท่ีจะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดช่ืนกลบัไปเป็นท่ีระลึก รวมทั้ง

ยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนเมษายน – 

มิถุนายน เป็นสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ ในช่วงฤดูร้อน ประมาณเดือนมิถุนายน - 

สิงหาคม เป็นสวนดอกลิลล่ีหลากสีสัน ยงัไม่หมดแค่น้ัน ในช่วงเดือนน้ีจะมีเทศกาลคลายร้อน

ไปกับสายน ้ า (Summer Splash) ในฤดูใบไมร่้วง ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็น

สวนดอกเบญจมาศ พร้อมกับมีจัดตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากับเทศกาลฮัลโลวีน (Happy 

Halloween) มีการจดัขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุก และมีเจา้หน้าท่ีแต่งตัวเป็นผีมาเดินแกลง้

นักท่องเท่ียวดว้ย ส่วนในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจัดงาน

เฉลิมฉลองเทศกาลคริสตม์าส และตอ้นรับเทศกาลปีใหม่ และในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม

จะเป็นเทศกาลหิมะ มี Snow Slate ใหเ้ล่ือนไถลลงมา ซ่ึงเป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมาก ทุกเทศกาล

จะตกแต่งดว้ย แสง สี เสียง สุดอลังการ พรอ้มทั้งมีขบวนพาเหรดมาสรา้งความบันเทิงใหก้ับ

เด็กๆ เช่น White Christmas Parade, Moonlight Parade เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (2) เมนู บุฟเฟตบ์าบีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี  

เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือววั ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น 

 

 



 

 

แวะช้อปเคร่ืองส าอางคย์อดนิยมท่ี COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพ่ือเลือก

ซ้ือสินคา้กลบัไปเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น ผลิตภณัฑ์ ROJUKISS มีราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทยเกือบ

เท่าตวั และบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 

 

ช้อปป้ิงศูนย์การคา้แฟชัน่แห่งเกาหลี ย่านทงแดมุน 

แหล่งคา้ส่งเส้ือผ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีเปิดตลอด 24 ชัว่โมง 

ตั้งอยู่ทางประตูทิศตะวนัออก ซ่ึงเป็น 1 ในประตเูมือง

ดั้งเดิม ใหไ้ดช่ื้นชมกับบรรยากาศความเป็นวฒันธรรม

ดั้งเดิมของเกาหลี สนุกกับการช้อปป้ิงด้วยสินค้า

มากมายท่ีมีรา้นมากกว่า 10,000 รา้นคา้ มีทั้งเส้ือผ้า 

เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองหนัง รองเทา้ เคร่ืองกีฬาต่างๆ 

นอกจากน้ี ยังมีขนมขบเค้ียวและร้านเคร่ืองส าอางค์

ต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองขา้งถนนใหไ้ดเ้ลือกซ้ือ 

นอกจากน้ี ยังมีเวทีการแสดงร้องเตน้เปิดหมวกใหผู้้ท่ี

อยากโชว์ความสามารถมาแสดงให้ชมกันอีกด้วย 

นอกจากน้ี ยังสามารถชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN ท่ีจดัข้ึนแลว้ครั้งนึงเมื่อปีท่ี

แลว้ ในปีน้ีก็กลับมาอีกครั้งดว้ยดอกกุหลาบท่ีมีไฟ LED มาประดับกว่า 25,550 ดวง ตั้งอยู่

ดา้นหลงั  DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) โดยจะเปิดไฟประดบัทุกวนั ตั้งแต่เวลา เวลา 

17.00 น. เป็นตน้ไป **ทั้งน้ีการจดัแสดงไฟข้ึนอยู่กับสภาพภมูิอากาศ** 

 

ชมโชว์สุดพิเศษ THE PAINTER HERO SHOW การแสดงท่ีน่าท่ึงของวีรบุรุษแห่งศิลปะ ถือเป็น

นวัตกรรมใหม่ของการแสดง โดยการผสมผสานเทคนิค

การวาดภาพสดๆ เสียงดนตรี การเตน้ร า ไหวพริบของ

การแสดงละครใบ ้และความตลกของนักแสดง ใหอ้อกมา

เป็นโชวท่ี์สนุกสนาน ผูช้มจะไดเ้พลิดเพลินและต่ืนเตน้ไป

กับการแสดงผลงานศิลปะในเทคนิคท่ีแตกต่างกันกว่า 

10 ช้ินงาน ท่ามกลางเสียงเพลงบรรเลงประกอบท่ีเขา้

กันไดอ้ย่างลงตวั  

 

     อิสระอาหารเยน็ 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอัธยาศยั) 

 

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



 

 

วนัที่สาม      น ้ามันสน – ศูนยส์มุนไพรโสม - พระราชวงัชางด็อกกุง – หมู่บา้นโบราณบุกชอนฮันอก 

                  DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - รร.โซล  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

เยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑท่ี์สกัดจากน ้ามนัสน มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน 

ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย  

เดินทางต่อไปยงั ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกน ามาใช้เพ่ือ

สุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีนระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วย

เสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุง

หวัใจ ป้องกันโรคหวัใจขาดเลือด เสริมสมรรถภาพทางเพศ ลดและป้องกันการเกิดมะเร็ง  

 

น าชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังล าดับท่ีสองท่ีถูก

สร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และความส าคญัในการเป็นท่ีพ านักของ

พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โช

ซ อ น  ( JOSEON) แ ล ะ ยั ง เ ป็ น  1 ใน  5 ข อ ง

พระราชวังส าคัญท่ียงัคงรักษาไว ้ประกอบไปดว้ย 

เขตพระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นใน และ

สวน ด้ า น หลั ง  ส า ห รั บ เป็ น ท่ี พั ก ผ่ อน ขอ ง

พระมหากษัตริย์ ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยักษ์มีอายุกว่า 

300 ปี บ่อน ้ า และศาลาริมน ้ า พระราชวังแห่งน้ี

เป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของ

พระราชวัง ได้แ ก่  พ ระต าหนัก  INJEONGJEON พระต าหนัก  DAEJOJEON พระต าหนั ก 

SEONJEONGJEON และพระต าหนัก NAKSEONJAE  

 

*** หมายเหตุ กรณีท่ีพระราชวังชางด็อกกงุไม่เปิดท าการ ขอสงวนสิทธ์ิปรบัรายการ

ท่องเท่ียวทดแทน >>> พระราชวังถ็อกซูกงุ *** 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (4) เมนู ไก่ตุน๋โสม อาหารบ ารุงสุขภาพ  

ไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุน 

ไพรบ ารุงร่างกาย เสิรฟ์ในหมอ้ดินรอ้นๆ 

 

 



 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินชม หมู่บา้นบุกชอนฮันอก (Bukchon 

Hanok Village) ตั้งอยู่ท่ามกลางตึกรามบา้นช่องท่ีทนัสมยั

ของกรุงโซล แต่หมู่บา้นแห่งน้ียงัคงรักษาอาคารบา้นเรือน

ในสมยัโบราณไวไ้ดอ้ย่างสมบรูณ์ มีกล่ินอายความเก่าแก่

ของเกาหลีในยุคโชซอน เหมาะส าหรับคนท่ีชอบสถานท่ี

ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ภายในหมู่บา้นมีอาคารแบบ

ดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลงั เรียกว่า ฮันอก (Hanok) 

ส่วนช่ือ บุกชอน (Bukchon) แปลว่า หมู่บา้นทางตอนเหนือ  

 

เลือกซ้ือสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น นาฬิกา 

แว่นตา เคร่ืองส าอางค ์กระเป๋า กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้แบรนดอ์ื่นๆ อีกมากมาย 

 

เยน็ บริการอาหาร (5) เมนูบุฟเฟ่ต ์SEA FOOD ส าหรับคอ

อาหารทะเลเป็นพิเศษ อาหารทะเลสดใหม่ และ 

อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกัษ ์ 

 

 

เดินทางไปยัง ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลาย

คน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งน้ีจะมีเส้ือผ้า กางเกง รองเทา้ น ้ าหอม เคร่ืองส าอางค ์

ทั้งแบรนดเ์นมช่ือดงั และโลคอลแบรนด ์รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ี

วยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดน้ี อาทิเช่น รา้นเคร่ืองส าอางคท่ี์คุน้หคูนไทยท่ีไม่ว่าจะ

เป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ราคาเคร่ืองส าอางค์จะถูกกว่าประเทศไทย

ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย ในส่วนของอาหารขา้งทางท่ีฮอทฮิต

ไม่แพก้ันอย่างโซนสตรีทฟู้ด  มีอาหารหรือของทานเล่นใหไ้ดล้ิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอย

เชลลย์่างตัวใหญ่น่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุง้ล็อบสเตอร์

ตวัใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อก

โบกี เคก้ขา้วท่ีข้ึนช่ือของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหลี เมนูน้ีมีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุม

ท่ีในตลาดเมียงดง บะหมี่ด าจาจงัมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกันบ่อยในซีร่ีส์เกาหลี มันฝรัง่

เกลียวทอดกรอบเสียบไม ้พบเห็นไดท้ัว่ไปในเมืองไทย แต่ของท่ีน่ีจะมีไสก้รอกเพ่ิมเขา้มาอีก

หน่ึงชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลือ เป็นตน้ แต่หากคนท่ีชอบ

ของหวานก็จะมีไอติมโคนเจา้ดงั ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใส่โคนน้ันสงูถึง 2 ฟุต 

 



 

 

พกัที่    BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่สี่          เรียนรูว้ิธีการท าขา้วห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – สมุนไพรฮอตเกนามู –พลอยอะเมทิส    

                  ONE MOUNT (SNOW PARK) – ละลายเงินวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – สนามบินอินชอน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

พาไปเรียนรู้ การท าขา้วห่อสาหร่าย (คิมบับ) อาหารง่ายๆ ท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน โดย

การน าขา้วสุก และส่วนผสมอื่นๆหลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจียว ปอูัด แฮม 

เป็นตน้ วางแผ่บนแผ่นสาหร่าย มว้นเป็นแท่งยาวๆ แลว้หัน่เป็นช้ินพอดีค า เสิร์ฟพร้อมหัวไช

เท้าดอง และกิมจิ ชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบับระหว่างการปิกนิก หรืองานกิจกรรม

กลางแจง้  

 

จากน้ันพาชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบน

ภเูขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม

น ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการ

ด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 

จากน้ันน าชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส  เกาหลีเป็นถ่ินของพลอยสีม่วง พลอยแห่ง

สุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะ

งามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (7) เม นู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี 

รสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยน าหมูลงในกระทะ

พรอ้มน ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรบัประทานพรอ้มเครื่องเคียง

และขา้วสวย  

 

 

 



 

 

 

พบกับสวนสนุกหิมะ ONE MOUNT (SNOW PARK)** ตั้งอยู่ ท่ีเมือง GOYANG แหล่งท่องเท่ียว

ใกลก้รุงโซลดว้ยพ้ืนท่ีมากถึง 161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพ้ืนท่ีเป็นหลายส่วน พรอ้มดว้ย

ส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น Fitness & 

Golf Club, Water Park, Shopping Mall, Roof 

Garden, Snow Park เป็นต้น นอกจากน้ี ยังเคย

เป็นสถานท่ีถ่ายท ามิวสิควีดีโอเพลง GENTLEMAN 

ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค แจ-ซัง" นักร้องหนุ่มชาว

เกาหลีใต ้เจา้ของเพลง"กังนัม สไตล์" ท่ีโด่งดังไป

ทัว่โลก รวมถึงรายการยอดฮิตอย่าง RUNNING MAN ก็เคยมาถ่ายท าท่ีน่ี ด้านในมีสกีโดม

จ าลองลานสกีในร่มอันกวา้งใหญ่ ไม่ต่างไปจากลานสกีท่ีนักท่องเท่ียวจะสัมผัสไดใ้นช่วงฤดู

หนาว  

 

*** ราคาน้ีไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK ราคาประมาณ 20,000 วอน/ท่าน หากไม่สนใจ

เขา้เล่น SNOW PARK สามารถเดินชอ้ปป้ิงตามอธยัาศัย มีทัง้ชอ้ป H&M, ADIDAS และอีก

หลากหลายแบรนด์ชัน้น า *** 

 

 

เพลิดเพลินกับการซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหร่าย 

ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้ผลิตภณัฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม 

ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองส าอางคโ์สม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกก้ี

เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 

 

อิสระอาหารเยน็ 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอัธยาศยั) 

 

22.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน 

 

วนัที่หา้        สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

01.05 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XJ703 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

04.55 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 

WOW SUMMER KOREA (ซูวอน - โซล – โซล) 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

เดอืนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

ราคา 

จอยแลนด ์

(ไม่รวมตัว๋) 

ราคา 

เดก็อายุไม่เกิน 

2 ปี 

พกัเดีย่ว 

เพิ่ม 

04 – 08 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

10 – 14 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

11 – 15 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

12 – 16 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

17 – 21 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

18 – 22 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

19 – 23 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

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  
**พาสปอร์ตจะต้องมอีายุมากกว่า 6 เดือน นบัรวมถึงวนักลบั และพาสปอร์ตจะต้องไม่ช ารุดหรือฉีกขาด การผ่านเข้า-ออก

ประเทศ ขึ้นอยู่กบัการพจิารณานาของทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้**  
 



 

 

24 – 28 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

25 – 29 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

26 – 30 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

01 – 05 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

02 – 06 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

07 – 11 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

08 – 12 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

09 – 13 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

15 – 19 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

16 – 20 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

21 – 25 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

22 – 26 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

30 มิย. – 04 ก.ค. 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน*** 

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

 

**หมายเหต*ุ* 

1. รบัเฉพาะผูม้ีว ัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ ัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ัดได้

ช าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร้่วมเดินทาง

หรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 

(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เครื่องบินใหแ้ก่ท่าน 

***และทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น ถา้หากเป็นชาวต่างชาต ิและพระ 

จะตอ้งเพิ่มจากราคาค่าทัวรป์กติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจ

ขายตรงเครื่องส าอางค์  หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุก

ครั้ง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 

ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ้ื่นเพื่อท่ีจะ



 

 

น าไปยังประเทศน้ันๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งขอ งผิด

กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจา้หนา้ท่ีจะไม่รบัฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่า

ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้ าการจ่ายค่าตัว๋ไปให้กับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่าน

ขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

4. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

5. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้าย

ช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทวัร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้ อได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื้ อ 

เพราะทางบริษัททวัรไ์ม่มีการบงัคบัลูกทวัรซ์ื้ อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

6. ทวัรค์รั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลง

รา้นชอ้ปป้ิง เช่น น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการ

แยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรบั-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

 

 

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 ้



 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , 

ค่าอินเตอรเ์น็ต , ค่าซักรีด , มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดืม่ท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าส  าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

 

เอกสารประกอบในการยืน่วีซ่า  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบส  าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 

4) ส  าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถา้มี)  

6) รูปถ่ายสขีนาด 2 น้ิว 2 รูป  

(ส  าหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อส ารองท่ีนัง่ ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง  

2. นักท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเท่ียวไม่ช าระเงิน 

หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียว

สละสิทธ์ิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. กรณีท่ีนักท่องเท่ียว จองการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

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

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

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

 กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทาง

บริษัทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือ

เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเรื่องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบ



 

 

หนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุด

บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ตอ้งยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ี

ช าระแลว้  

2.2 หากยกเลิกการเดนิทางนอ้ยกว่า 60 วนั ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรทุ์กกรณี 

1. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วัน

จนัทร์ ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักท่องเท่ียวทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วนัก่อน

การเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้ับทางบริษัท

พรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เครื่องบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  



 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ี

ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่า

ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน 

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  

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

เน้ือสตัว ์, ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับใน

อตัราท่ีสูงมาก  

 

 

 


