
 

 

 
 

 

 

 



 

วนัแรก         กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

23.00 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**)  

 

 

 

 

 

วนัที่สอง       เกาหลีใต ้– หมู่บา้นเทพนิยาย – เทศกาลดอกทิวลิป TAEAN TULIP FESTIVAL  

02.40 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี XJ700 (บริการอาหารบนเครื่อง) 
10.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรฐัเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 

ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้ม

ทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติท่ียาวกว่า 

4.42กม. และมียอดโดมสงู 107 เมตร 

เท่ียวชม หมู่บ้านเทพนิยาย  (ดงฮวามาอึล ใน

ภาษาเกาหลี แปลว่า หมู่บา้นเทพนิยาย) ตั้งอยู่ใน

เมืองอินชอน เป็นถนนเสน้เล็กๆ ท่ีน่าเดินถ่ายรูป 

มีการเพน้ท์ก าแพงหลากหลายสีสันเต็มผนังบา้น 

ทั้งก าแพงและทางเดินต่างๆ เนรมิตให้หมู่บ้านท่ี

แสนจะธรรมดากลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพ โลก

นิยาย จากหมู่บา้นท่ีเคยเงียบเหงากลับกลายเป็น

หมู่บ้านท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวทั้งชาวเกาหลี หรือ

แมก้ระทัง่ชาวต่างชาติไดอ้ย่างมากมาย  



 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มี

รสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยน าหมูลงในกระทะ

พรอ้มน ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรับประทานพรอ้มเครื่องเคียง

และขา้วสวย  

 

 

อลังการเทศกาลทิวลิปสุดยิ่งใหญ่ TAEAN TULIP FESTIVAL ชมดอกทิวลิปสวยสะพรัง่ท่ีจัดข้ึน

ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม หน่ึงใน

เทศกาลดอกทิวลิปท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีการจัด

เทศกาลรวบรวมดอกทิวลิปนานาพันธุ์  กว่า 

1.2 ล้านดอก มากกว่า 300 สายพันธ์ ทิว

ลิปหลากสีสันจะถูกจัดวาง ออกแบบเป็น

รูปภาพต่างๆ บนพ้ืนท่ีกว้างใหญ่สุดสายตา 

และดอกไมอ้ื่นๆ เช่น Lupine, Foxglove, Lilies 

ฯลฯ เทศกาลเปิดใหเ้ขา้ชมตั้งแต่เช้าจนดึก ซ่ึง

จะเปล่ียนบรรยากาศจากสวนทิวลิปสวยสดใส

ภายใต้แสงแดดในตอนกลางวัน เป็นความ

ตระการตาผสมดว้ยความโรแมนติกในตอน

กลางคืนด้วยการประดับประดาแสงไฟสุด

อลงัการทัว่พ้ืนท่ี 

 

***หมายเหตุ : เทศกาลดอกทิวลิปจะจดัข้ึนช่วง 19 เม.ย. – 13 พ.ค.ของปี 2018 หาก

ไม่สามารถไปชมเทศกาลดอกทิวลิปท่ีเมืองแทอันได ้หรอืทางสถานท่ียกเลิกงานเทศกาล 

จะไม่มีโปรแกรมไปดดูอกทิวลิป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรบัรายการทัวร ์ทดแทน >>> 

THE GARDEN OF THE MORNING CLAM *** 

 

เยน็ บริการอาหาร (2) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีหมอ้ไฟสไตล์เกาหลี  

อาหารพ้ืนเมืองของเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ 

 

พกัที่    JM HOTEL / NEW M SUWON หรือระดบัเดียวกนั 



 

วนัที่สาม      โรงเรียนสอนท ากิมจ+ิใส่ชุดประจ าชาติฮันบก – สวนสนุก EVERLAND – สมุนไพรโสม    

                  เกาหลี - COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

เรียนรู้วฒันธรรมการท ากิมจิของชาวเกาหลีท่ี โรงเรียนสอนท ากิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผัก

ดองท่ีอาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ดว้ยการหมกัพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทัว่ไปจะ

เป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้ อ และยังน าไปปรุงเป็นส่วนประกอบ

อาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบนักิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะมีรสเผ็ด เปร้ียว และมี

กล่ินฉุน นอกจากน้ียังสามารถสวมใส่ ชุดฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี พร้อม

ถ่ายภาพสวยๆเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 

 

เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็น ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต ้ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา โดยมี

บริษัทซัมซุงเป็นเจา้ของ ทุกคนจะไดท่้องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์ สิงโตเจา้ป่า 

และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเคร่ือง

เล่นนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา 

(Rolling X-Train) , เฮ อ ร์ ริ เคน  (Double Rock 

Spin) , เรื อ เหาะไว ก้ิ ง  (Columbus Adventure) 

และไฮไลคท่ี์พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งน้ี รถไฟ

เหาะรางไม ้(T-EXPRESS) ชมกิจกรรมและการ

แสดงต่างๆ ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบไม่จ ากัดจ านวน

รอบ นอกจากน้ียังมีสวนดอกไมท่ี้ก าลังออกดอก

บานสะพรั ่งอวดสีสัน ณ สวนดอกไม้ส่ีฤดู (Four 

Season Garden) ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงพันธุ์ดอกไม้

ไปตามฤดูกาลในรูปแบบท่ีหลากหลายตลอดทั้งปี 

(ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยสีสันท่ีสดของ

ดอกไม้แต่ละชนิดจึงไดร้ับความนิยมอย่างมาก 

นักท่องเท่ียวท่ีมาสวนสนุกจึงไม่พลาดท่ีจะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดช่ืนกลับไปเป็นท่ี

ระลึก รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือน

เมษายน – มิถุนายน เป็นสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ ในช่วงฤดูร้อน ประมาณเดือน

มิถุนายน - สิงหาคม เป็นสวนดอกลิลล่ีหลากสีสัน ยงัไม่หมดแค่น้ัน ในช่วงเดือนน้ีจะมีเทศกาล

คลายร้อนไปกับสายน ้ า  (Summer Splash) ในฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือน ตุลาคม - 

พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พรอ้มกับมีจดัตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กับเทศกาลฮัลโลวีน 



 

(Happy Halloween) มีการจดัขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุก และมีเจา้หน้าท่ีแต่งตวัเป็นผีมา

เดินแกลง้นักท่องเท่ียวดว้ย ส่วนในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีการ

จดังานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และตอ้นรับเทศกาลปีใหม่ และในช่วงเดือนมกราคม - 

มีนาคมจะเป็นเทศกาลหิมะ มี Snow Slate ใหเ้ล่ือนไถลลงมา ซ่ึงเป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมาก ทุก

เทศกาลจะตกแต่งดว้ย แสง สี เสียง สุดอลงัการ พรอ้มทั้งมีขบวนพาเหรดมาสรา้งความบันเทิง

ใหก้ับเด็กๆ เช่น White Christmas Parade, Moonlight Parade เป็นตน้ 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (4) เมนู บุฟเฟตบ์าบีคิวป้ิงย่าง 

สไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือววั ปลาหมึก  

กุง้ อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น 

 
 

 

ออกเดินทางไปยัง ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรโสมข้ึนช่ือว่าเป็น

ราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกน ามาใชเ้พ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในต ารายาแผน

โบราณจีนระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหาร และปอด 

ช่วยท าให้จิตใจสงบ และเพ่ิมพละก าลัง โดยรวมมีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหัวใจ 

ป้องกันโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 

 

แวะช้อปท่ีร้านเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพ่ือ

เลือกซ้ือกลับไปเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น ผลิตภณัฑ ์ROJUKISS มีราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทยเกือบ

เท่าตวั และบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 

 

พบกับหน่ึงในทาวเวอร์ท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย 

โซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) หรือ ‘นัมซัน

ทาวเวอร์’ (NAMSAN TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัม

ซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอย

ประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 

เมตรจากพ้ืนดิน ซ่ึงยงัคงไดร้ับความนิยมเสมอมา 

ทั้งจากนักท่องเท่ียวและคู่รักชาวเกาหลี ไม่ว่าจะ

เป็นช่วงกลางวันหรือช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆ เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้ง

กรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแห่งหน่ึงท่ีคู่รัก



 

ทุกคู่ไม่ควรพลาด ถือเป็นไฮไลท์ส าคัญของกรุงโซลท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอิน 

คือ สถานท่ีคลอ้งกุญแจช่ือดงั Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือว่า...คู่รักท่ีมาคลอ้งกุญแจท่ีน่ี

จะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทวัร์น้ีไม่รวมกุญแจและค่าข้ึนลิฟท*์* 

 

 

เยน็ บริการอาหารเยน็ (5) เมนูบุฟเฟ่ต ์SEA FOODส าหรบั

ท่านที่ช่ืนชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ ใหท้่านได้

เลือกสรรอาหารทะเลที่สดใหม่ และ อาหารนานา

ชนิด พิเศษ !! ขาปูยกัษ ์

 

 

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

วนัที่สี่          น ้ามันสน – สมุนไพรฮอตเกนามู – ถนนฮงแด – คาเฟ่ ONE PIECE CAFÉ - พลอยอะเมทิส  

                  พระราชวงัชางด็อกกุง - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง      

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

เรียนรู้การท าผลิตภัณฑ์ท่ีสกัดจาก  น ้ ามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบ ารุง

ร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 

 

จากน้ันพาชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบน

ภเูขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม

น ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการ

ด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (7) เมนู ขา้วย าบิบิมบับ ขา้วย  าเกาหลี 

เสิรฟ์บริการพรอ้มซุปชาบูหมอ้รวมรอ้นๆ 

 

 

 

เอาใจสาวกโจรสลดัหมวกฟาง พากันไปฟินท่ี CAFÉ DE ONE PIECE คาเฟ่การ์ตูนสุดฮิตย่านฮง

แด ออกแบบและตกแต่งโดยใช้ธีมตัวการ์ตูนในเร่ืองวันพีชทั้งหมด โดยมีบริการทั้งเคร่ืองด่ืม 



 

ขนม และอาหารหลากหลายอย่างท่ีแทรกธีมวนัพีซเขา้ไป รวมถึงของสะสมต่างๆจากวนัพีซดว้ย 

และเมนูแนะน าประจ าท่ีร้านเป็นเมนูยอดนิยมน้ันก็จะมี  Chocolate Mochi-Waffle, Berry 

Mochi-Waffle, Green Tea Mochi-Waffle อีกทั้งบรรยากาศในร้านน้ันใหอ้ารมณ์เหมือนหลุด

เขา้ไปอยู่ในฉากของวนัพีชกันเลยทีเดียว เป็นคาเฟ่เปิดใหม่ท่ีน่าไปตามล่าโจรสลดั และน่าไปล้ิม

ลองรสชาติวาฟเฟ้ิลแสนหวานเสียจริงๆ แนะน าเลยรับรองไม่ผิดหวงั 

 

จากน้ันชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส  (AMETHYST FACTORY) 

แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมี

ตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะ

งามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างห ูและสรอ้ยขอ้มือ 

 

น าชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังล าดับท่ีสองท่ีถูก

สร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และความส าคญัในการเป็นท่ีพ านักของ

พระมหาก ษัตริย์หลายพระองค์ใน สมัย

ราชวงศโ์ชซอน (JOSEON) และยังเป็น 1 ใน 

5 ของพระราชวังส าคัญ ท่ียังคงรักษาไว ้

ประกอบไปด้วย  เขตพระราชฐานชั้นนอก 

พระราชฐานชั้นใน และสวนดา้นหลงั ส าหรับ

เป็นท่ีพักผ่อนของพระมหากษัตริย ์ซ่ึงมีตน้ไม้

ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน ้ า และ

ศาลาริมน ้า พระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีพ านักของพระมหากษัตริยถึ์ง 9 พระองค์ ปัจจุบนัยงัคงเหลือ

ความงดงามบางส่วนของพระราชวัง  ได้แก่  พระต าหนัก  INJEONGJEON พระต าหนัก 

DAEJOJEON พระต าหนัก SEONJEONGJEON และพระต าหนัก NAKSEONJAE  

 

*** หมายเหตุ กรณีท่ีพระราชวังชางด็อกกงุไม่เปิดท าการ ขอสงวนสิทธ์ิปรบัรายการ

ท่องเท่ียวทดแทน >>> พระราชวังถ็อกซูกงุ *** 

 

เลือกซ้ือสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น นาฬิกา 

แว่นตา เคร่ืองส าอาง กระเป๋า กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้แบรนดอ์ื่นๆ อีกมากมาย  

 



 

เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของ

สาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาด

แห่งน้ี จะมี เส้ือผ้า  กางเกง รองเท้า  น ้ าหอม 

เคร่ืองส าอางค์ ทั้งแบรนด์เนมช่ือดัง และโลคอล

แบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปิน

เกาหลี หรืออะไรท่ีวัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาได้

จากท่ีตลาดน้ี อาทิเช่น ร้านเคร่ืองส าอางคท่ี์คุน้หู

คนไทยท่ีไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE 

FACE SHOP ราคา เค ร่ืองส าอางค์จะ ถู กก ว่า

ประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่

มีขายในประเทศไทย ในส่วนของอาหารขา้งทางท่ี

ฮอทฮิตไม่แพ้กันอย่างโซนสตรีทฟู้ด  มีอาหาร

หรือของทานเล่นใหไ้ดล้ิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะ

เป็น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน  ขนมไข่

หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง 

กุง้ล็อบสเตอร์ตวัใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง 

โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไมแ้ลว้เอาไป

ย่าง ต๊อกโบกี เคก้ขา้วท่ีข้ึนช่ือของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหลี เมนูน้ีมีอยู่เกือบทุก

ซอกทุกมุมท่ีในตลาดเมียงดง บะหมี่ด าจาจังมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกันบ่อยในซีร่ีส์

เกาหลี มันฝรัง่เกลียวทอดกรอบเสียบไม ้พบเห็นไดท้ัว่ไปในเมืองไทย แต่ของท่ีน่ีจะมีไสก้รอก

เพ่ิมเขา้มาอีกหน่ึงชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไมแ้บบอลงัการโรยดว้ยเกลือ เป็นตน้ แต่

หากคนท่ีชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจา้ดงั ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใส่โคนน้ันสงูถึง 2 ฟุต 

 

อิสระอาหารเยน็ 1 ม้ือ (ใหทุ้กท่านไดอิ้สระอาหารเยน็ตามอัธยาศยั)  

 

พกัท่ี   HOTEL RIVER PARK / THE M / PRIME IN SEOUL หรือระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที่หา้        ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ อูดง้ (8) 

แวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อก

โกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลน



 

พอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินรา

เมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 

 

11.20 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เท่ียวบินท่ี XJ701 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

15.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่ตามความเหมาะสม 
**กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง ทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการ ไม่วา่กรณีใด  ๆซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั** 

**พาสสปอร์ตจะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถึง** 

ในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ต้องยกเลกิ 45 วนัก่อนการเดนิทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่า
ด้วยกรณใีดๆทั้งสิ้น เพราะทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วกบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้

ถี่ถ้วน ก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 
ข้อความส าคญั โปรดอ่านอย่างละเอยีด 

ในกรณีที่ลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าให้ลูกค้าตอ้งถูกส่งตวั
กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นดว้ย ฉะนั้น ลูกค้า
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเกบ็ ทางผู้จดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที่ยวบินถดัไปที่มีที่น ัง่ว่าง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน 
ทั้งน้ี ขึ้นอยู่ทางเจา้หน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการ เรียกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้า
เมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น ขึ้นอยู่กบัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจา้หนา้ที่ ตม. ทางบริษทัทวัร์ 
ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

*** ทวัร์ครั้ งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทาง
บริษทัจะคิดค่าด  าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 
 



 

อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 

ก าหนดการเดินทาง 

เม.ย. – พ.ค. 2560 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

ราคา 

จอยแลนด ์

(ไม่รวมตัว๋) 

ราคา 

เด็กอายุไม่เกิน 

2 ขวบ 

พกั 

เดี่ยว 

เพิ่ม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

05 – 09 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

06 – 10 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

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

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

13 – 17 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

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

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

20 – 24 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

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

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

27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

 



 

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

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

หรือท่านละ 1,050 บาท/ทริป/ท่าน** 

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผู้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กับผู้จดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จดัได้ช าระ

ให้กบัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตใุดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  (ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านัน้ ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคา

ค่าทวัร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนกัเรียน นกัศึกษา ครู  ธรุกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค์  หมอ  
พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดงูาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทกุครัง้** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือท่ีจะน าไป
ยงัประเทศนัน้ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนัน้ว่าต้องไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจ้าหน้าท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลกูค้าเป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสดุท้ายช่างภาพ
จะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซือ้ เพราะทาง
บริษัททวัร์ไม่มีการบงัคบัลกูทวัร์ซือ้แต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

5. ทวัร์ครัง้นีมี้วัตถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลกุค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไ ม่ลง
ร้านช้อปปิง้ เช่น น า้มันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยก

ท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ  านกัระยะสัน้ในประเทศเกาหลไีม่เกิน 90 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื่อ

ยนืยนัการมีคณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี้  

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิ่งทีย่นืยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกิดข้ึนในระหว่างทีพ่  านกัในประเทศเกาหลไีด ้(เช่น เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชื่อ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่  านกัในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัร์

จดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่  านกัในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าต ัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่าอินเตอร์เนต็ 
, ค่าซกัรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 30,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  
 
เอกสารประกอบในการย่ืนวซ่ีา  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว  
3) ใบส าคญัถิ่นที่อยู่  
4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  
(ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื่นวซ่ีา) 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัท่องเที่ยวต้องช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อส ารองที่นัง่ ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง  
2. นกัท่องเที่ยวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดกอ่นวนัเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนกัท่องเที่ยวไม่ช าระเงิน 

หรือช าระเงินไม่ครบภายในก  าหนด รวมถึงกรณีเชค็ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ  ให้ถือวา่นกัท่องเที่ยว
สละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. กรณีที่นกัท่องเที่ยว จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเตม็จ านวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

 
 
 
 



 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว(ผู้ มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกบัทาง
บริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 กรณีนกัท่องเท่ียวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว (ผู้ มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือ
มอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคาร
ท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน  

โดยมเีงื่อนไขการคืนเงนิค่าบริการดงันี้ 
2.1 ต้องยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกว่า 60 วนัเท่านั้น คืนเงนิค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว  
2.2 หากยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 60 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี 

1. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดให้แกท่่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั

นกัท่องเที่ยวทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซ่ีา  และอย่างนอ้ย 10 วนักอ่นการเดินทาง
ส าหรับประเทศที่มีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ย
กวา่ที่ทางบริษทัก  าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค  าน าหน้าช่ือ เลขที่หนงัสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบัทางบริษทัพร้อม
การช าระเงินมดัจ า 



 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภัยของนกัท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนกัท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวตัิ  อุบตัิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค  านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต ัว๋เคร่ืองบิน ค่า
ภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ  านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ  านาจของบริษทัก  ากบัเท่านั้น  

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หน้าที่ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก  าหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

 ส่ิงของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กฬีาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑท์ี่ท  ามาจากพืช และเน้ือสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , เน้ือสัตว ์
, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราที่สูงมาก  

 
 

 
 
 


