
 

 

 
วันแรก              กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
20.30 น. คณะพร�อมกันท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน!เตอร! C สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 

เจ�าหน�าท่ีของบริษัทฯ คอยให�การต�อนรับ และอํานวยความสะดวกในการข้ึนเครื่อง (หัวหน�าทัวร'แนะนําการ
เดินทาง) สายการบิน THAI AIRWAYS จัดท่ีนั่งแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเป4า 30 กก./ท8าน  
**หมายเหตุ** เคาน!เตอร!เช็คอินจะป2ดบริการ ก4อนเวลาเครื่องออกอย4างน8อย 60 นาที และผู8โดยสารพร8อม 
ณ ประตูข้ึนเครื่องก4อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่อง เนื่องจากต8อง
เปDนไปตามระบบของสายการบิน**)  

 
 



 

 

23.10 น. บินลัดฟ:าสู8 สาธารณรัฐเกาหลีใต8 โดยเท่ียวบินท่ี TG658 (บริการอาหารบนเครื่อง) 
วันท่ีสอง            เกาหลีใต8 (อินชอน) - ลานสกี - ไร4สตรอเบอร!รี่ - โรงเรียนสอนทํากิมจิ 
06.35 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาท�องถ่ินเร็วกว8าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท8านเปDนเวลา

ท�องถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ8านพิธีการตรวจคนเข�าเมืองและศุลกากรแล�ว ขอต�อนรับทุกท8านสู8
สาธารณะรัฐเกาหลีใต� รถโค�ชนําทุกท8านข�ามทะเลตะวันตกด�วยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพ่ือความหวัง
ในการรวมชาติท่ียาวกว8า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร  

 
เม่ือเข�าสู8ฤดูหนาวภูเขาของเกาหลีจะถูกปกคลุมไปด�วยหิมะขาวโพลน นําท8านไปสัมผัสประสบการณ'หน�าหนาวสุด
สนุกบน ลานสกีขนาดใหญ4 พร�อมเสิร'ฟความฟNนข้ันสุดให�ทุกท8านด�วยการพาไปเล8นสกีและนอนพักท่ีสกีรีสอร'ท มี
เวลาให�ท8านได�สนุกกับการเล8นสกีอย8างเต็มท่ี ซ่ึงปลอดภัยไม8มีอันตราย การเตรียมตัวก8อนเล8นสกีควรเตรียมถุงมือ
สกี ผ�าพันคอ แว8นกันแดด เสื้อแจPคเก็ตกันนํ้าหรือผ�าร8ม และกางเกงรัดรูป พร�อมกับรับฟQงข�อแนะนํา และฝSก
วิธีการเล8นจากไกด'ท�องถ่ินก8อนลงสนามจริง ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยของท8านเองเปDนสําคัญ (**ราคาทัวร!ยังไม4
รวมค4าอุปกรณ!การเล4นสกี สกีลิฟท! สโนว!สเลด สกีค4าเล4นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน**) 

 
*** หมายเหตุ ปริมาณของหิมะ และการเป2ดให8บริการของลานสกี ข้ึนอยู4กับความเอ้ืออํานวยของสภาพ
อากาศในแต4ละปP หากมีหิมะไม4เพียงพอลานสกีอาจจะป2ดให8บริการ ในกรณีท่ีลานสกีไม4สามารถเป2ดบริการ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ปรับเปล่ียนเปDน ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวน
สนุกอีกหนึ่งแห8งท่ีน8าสนใจเม่ือเดินทางไปเท่ียวเกาหลี ท8านจะได�พบกลับโลกแห8งลานน้ําแข็งเล8นหิมะ 365 วัน 
เมืองหิมะจําลองต้ังอยู8ท่ีเมือง GOYANG แหล8งท8องเท่ียวใกล�กรุงโซล "Snow Park" ในร8มท่ีใหญ8สุดของประเทศ
เกาหลี เพลิดเพลินกับการข่ีเครื่องเล8นสุดน8ารักบนลานน้ําแข็ง เช8น จักรยานคู8รัก จักรยานเด่ียว รถเฟอร'รี่ กะบะ



 

 

สเลดแซนต�า เปDนต�น หรือเข�าสู8โลกของหิมะท่ีอุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส กับการเล8นสโนสเลค บนลานหิมะ 
(ราคาทัวร'นี้ไม8รวมค8าเข�า SNOW PARK 15,000 วอน หรือหากท8านใดไม8สนใจ สามารถเดินช�อปปNeงตามอธัยาศัย 
มีท้ัง H&M, ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนด'ชั้นนํา) *** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล!เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน8อย โดยนําหมูลงใน
กระทะพร8อมน้ําซุปปรุงรส เม่ือสุกรับประทานพร8อมเครื่องเคียงและข8าวสวย 
จากนั้นนําท8านเดินทางเข�าสู8 ไร4สตรอเบอร!รี่ ให�ท8านได�ชิมสตรอเบอร'รี่สดๆ หวานฉํ่าจากไร8  และยังสามารถซ้ือ
กลับมาฝากคนท่ีเมืองไทยได�ด�วย โดยจะมีการแพ็คใส8กล8องสวยงาม และส8งให�ท8านวันสุดท�าย  
จากนั้นนําท8านไปเรียนรู�วัฒนธรรมการทํากิมจิของชาวเกาหลีท่ี โรงเรียนสอนทํากิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผัก
ดองท่ีอาศัยภูมิปQญญาก�นครัวของชาวเกาหลี ด�วยการหมักพริกสีแดงและผักต8างๆ โดยท่ัวไปจะเปDนผักกาดขาว 
ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกม้ือ และยังนําไปปรุงเปDนส8วนประกอบอาหารอีกหลายอย8าง ปQจจุบันกิมจิ
มีมากกว8า 187 ชนิด ส8วนใหญ8แล�วจะมีรสเผ็ด และเปรี้ยว นอกจากนี้ยังสามารถสวมใส8 ชุดประจําชาติฮันบก ซ่ึง
เปDนชุดประจําชาติของเกาหลี พร�อมถ8ายภาพสวยๆ เก็บไว�เปDนท่ีระลึก 

 
เย็น บริการอาหารเย็น (2) เมนู บุฟเฟต!บาบีคิวป2\งย4างสไตล!เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก4 เนื้อวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี 

เติมไม4อ้ัน 
พักท่ี    JM HOTEL / NEW M SUWON หรือระดับเดียวกัน 
วันท่ีสาม            สวนสนุก EVERLAND - ศูนย!สมุนไพรโสม – COSMETIC - N SEOUL TOWER  
เช8า  รับประทานอาหารเช8า ณ ห8องอาหารของโรงแรม (3) 

จากนั้นนําท8านเดินทางสู8 สวนสนุกเอเวอร!แลนด! (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจ�งท่ีใหญ8ท่ีสุดของ
ประเทศ ถูกขนานนามว8าเปDน ดิสนีย�แลนด�แห�งเกาหลีใต� ต้ังอยู8ท8ามกลางหุบเขา ทุกคนจะได�ท8องไปกับโลกของ



 

 

สัตว'ปpาซาฟารี ชมไลเกอร' สิงโตเจ�าปpา และเสือดินแดนแห8งเทพนิยาย และสนุกกับเครื่องเล8นนานาชนิด ไม8ว8าจะ
เปDน รถไฟเหาะตีลั งกา (Rolling X-Train) เฮอร'ริ เคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวก้ิง (Columbus 
Adventure) และไฮไลค'ท่ีพลาดไม8ได�ของสวนสนุกแห8งนี้ รถไฟเหาะรางไม� (T-EXPRESS) นอกจากนี้ ยังมีสวน
ดอกไม�ท่ีกําลังออกดอกบานสะพรั่งอวดสีสัน ณ สวนดอกไม�สี่ฤดู (Four Season Garden) ซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงพันธุ'
ดอกไม�ไปตามฤดูกาลในรูปแบบท่ีหลากหลายตลอดท้ังป� (ท้ังนี้ข้ึนอยู8กับสภาพอากาศ) ด�วยสีสันท่ีสดของดอกไม�แต8
ละชนิดจึงได�รับความนิยมอย8างมาก นักท8องเท่ียวท่ีมาสวนสนุกจึงไม8พลาดท่ีจะมาถ8ายรูปเก็บบรรยากาศความสด
ชื่นกลับไปเปDนท่ีระลึก รวมท้ังยังมีการจัดเทศกาลในแต8ละเดือน อาทิเช8น ในช8วงฤดูหนาวประมาณเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต'มาส และต�อนรับเทศกาลป�ใหม8 ทุกเทศกาลจะ
ตกแต8งด�วย แสง สี เสียง สุดอลังการ พร�อมท้ังมีขบวนพาเหรดมาสร�างความบันเทิงให�กับเด็กๆ เช8น White 
Christmas Parade, Moonlight Parade 
 

 
 

จากนั้นนําท8านออกเดินทางไปยัง ศูนย!สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรท่ีช8วยเสริมความแข็งแรง
ให�แก8ระบบย8อยอาหาร ปอด ช8วยทําให�จิตใจสงบ และเพ่ิมพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทย'ช8วยบํารุงหัวใจ 
ป:องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป:องกันมะเร็ง 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (4) เมนู ชาบู ชาบู 
จากนั้นนําท8านแวะช�อปท่ีร�านเครื่องสําอางค'ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค'ของนักช�อปชาวไทย เพ่ือ
เลือกซ้ือกลับไปเปDนของฝาก มีให�เลือกมากมายหลากหลายแบนด' ไม8ว8าจะเปDนสกินแคร'บํารุงผิวแบรนด'อย8าง 
DEWINS และแบรนด' JSM ท่ีเปDนสินค�าหลักของทางร�าน ไม8ว8าจะเปDนครีมหอยทาก ครีมน้ําแตก ครีมขัดข้ีไคล 
สแตมเซลล' โบท็อกซ' เปDนต�น และยังมีสินค�าอ่ืนๆ อาทิเช8น ครีมว8านหางจระเข� แป:งม�าโยก ยาย�อมผม แฮนด'ครีม 
ยาสระผม ฯลฯ 
 

 
 
 

 
จากนั้นนําท8านไปยังหนึ่งในทาวเวอร'ท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร! (N SEOUL TOWER) ต้ังอยู8บนภูเขา
นัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน ไม8
ว8าจะเปDนช8วงกลางวัน ช8วงกลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังได�รับความนิยมเสมอมา ท้ังจากนักท8องเท่ียวและคู8รัก
ชาวเกาหลี เพราะเปDนจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวท่ัวท้ังกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม8า นับเปDนอีกสถานท่ีสุด



 

 

แสนโรแมนติกแห8งหนึ่งท่ีคู8รักทุกคู8ไม8ควรพลาด นอกจากนี้ยังมีไฮไลท'สําคัญของกรุงโซลท่ีนักท8องเท่ียวทุกคน
จะต�องมาแวะเช็คอินคือ สถานท่ีคล�องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ท่ีมีความเชื่อว8า คู8รักท่ีมาคล�องกุญแจ
ท่ีนี่จะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวร�นี้ไม�รวมกุญแจและค�าข้ึนลิฟท�**  

เย็น บริการอาหารเย็น (5) เมนู ไก4ตุcนโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไก4ขนาดกําลังเหมาะ ยัดไส8ด8วยโสม แปะกdวย และ
สมุนไพรบํารุงร4างกาย เสิร!ฟในหม8อดินร8อนๆ 

พักท่ี   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
วันท่ีส่ี                น้ํามันสน - พระราชชางด็อกกุง - พลอยอเมทิส - ฮอกเกนามู - DUTY FREE   
                         ตลาดเมียงดง               
เช8า  รับประทานอาหารเช8า ณ ห8องอาหารของโรงแรม (6) 

นําท8านเรียนรู�การทําผลิตภัณฑ'ท่ีสกัดจาก น้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช8วยบํารุงร8างกาย ลดไขมัน 
ช8วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร8างกาย 
จากนั้นนําท8านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังลําดับท่ีสองท่ีถูกสร�างต8อ
จากพระราชวังเคียงบกกุง เคยใช�เปDนท่ีพํานักของพระมหากษัตริย'หลายพระองค'ในสมัยราชวงศ'โชซอน และยังเปDน 
1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญท่ียังคงรักษาไว� พระราชวังหลวงท้ัง 5 ท่ีในโซลนั้น จะมีลักษณะหน�าตาคล�ายๆ กัน 
แตกต8างกันท่ีทัศนียภาพเท8านั้น รวมถึงความพิเศษของแต8ละสถานท่ีด�วย อย8างตัวพระราชวังชางด็อกกุงแห8งนี้ก็
มีไฮไลท'ท่ีน8าสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแห8งความลับนั่นเอง (Secret Garden) ภายในพระราชวังประกอบไป
ด�วยเขตพระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นใน และสวนด�านหลังท่ีใช�สําหรับเปDนท่ีพักผ8อนของพระมหากษัตริย'
ในสมัยโบราณ เม่ือเดินเข�ามาบริเวณด�านในพระราชวังจะเจอกับลานกว�างๆ เปDนพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีนักท8องเท่ียว
สามารถเดินชมได� พระราชวังแห8งนี้เคยถูกเผาทําลายไปในช8วงป� 1592 ก8อนจะถูกบูรณะในป� 1611 และได�
กลายเปDนสมบัติทางวัฒนธรรมนับต้ังแต8นั้นเปDนต�นมา ปQจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส8วนของพระราชวังเอาไว� 
นอกจากนั้นยังมีต�นไม�ขนาดยักษ'มีอายุกว8า 300 ป� บ8อน้ํา และศาลาริมน้ํา  

 



 

 

*** หมายเหตุ: กรณีท่ีพระราชวังชางด็อกกุงไม�เป)ดทําการ ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการท�องเท่ียว ทดแทนเป/น 
พระราชวังถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวังเก8าแก8ของราชวงศ'โชซอน มีขนาดไม8เล็กไม8
ใหญ8 ต้ังโดดเด8นสง8างามอยู8ท8ามกลางอาคารสไตล'ตะวันตกใจกลางกรุงโซล แต8สวยงามร8มรื่นไปด�วยต�นไม� ยิ่งช8วง
ฤดูใบไม�เปลี่ยนสีแล�วยิ่งสวยงามไปอีก ในแต8ละวันจะมีการเปลี่ยนเวรยามของทหาร หากมาได�ถูกจังหวะจะได�ชม
พิธีเปลี่ยนเวรยามประจําวัน ซ่ึงในหนึ่งวันนั้นจะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบท่ีสอง 14.00 น. และ
รอบสุดท�ายตอน 15.30 น. *** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (7) เมนู ข8าวยําบิบิมบับ หรือข8าวยําเกาหลี เสิร!ฟบริการพร8อมซุปชาบูหม8อรวมร8อนๆ 
 

จากนั้นนําท8านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเปDนแดน
ของพลอยสีม8วง พลอยแห8งสุขภาพและนําโชค โดยมีต้ังแต8สีม8วงอ8อนเย็นตา จนถึงสีม8วงไวน' มี
เสน8ห'เย�ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเม่ือมาทําเปDนแหวน จี้ ต8างหู และสร�อยข�อมือ 
จากนั้นพาท8านชม ศูนย!สมุนไพรบํารุงตับ (HOKGENAMU) ต�นไม�ชนิดนี้เจริญเติบโตในปpาลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก
มลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ําทะเล 50-800 เมตร ช8วยดูแลตับให�สะอาดแข็งแรง ป:องกันโรคตับแข็ง ไม8ถูก
ทําลายจากการด่ืมแอลกอฮอล' กาแฟ บุหรี่ สารตกค�างจากอาหาร และยา 
จากนั้นนําท8านเลือกซ้ือสินค�าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ท่ีร�านค�าปลอดภาษีท่ีใหญ8ท่ีสุดในโซล แหล8งรวม
สินค�าแบรนด'เนมมากมาย ไม8ว8าจะเปDน น้ําหอม เสื้อผ�า เครื่องสําอาง กระเป4า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลาย
แบรนด'ดัง และสินค�าแบรนด'อ่ืนๆ อีกมากมาย โดยชั้นใต�ดินจะเปDนสินค�าแบรนด'หรู และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล' 
อ า ทิ เช8 น  PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, 
LOEWE, MIU MIU เปDนต�น ในส8วนของชั้นท่ี 1 เปDนช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด' อาทิเช8น 
ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เปDนต�น ชั้น 2 เปDนช็อป MCM ชั้นท่ี 3 เปDนโซนเครื่องสําอางค'หลากหลาย
แบรนด' ดั ง  ไม8 ว8 าจะ เปD น แบ รนด'  SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, 
LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เปDนต�น ชั้น 4 จะเปDนสินค�าแบรนด'เนมอ่ืนๆ และชั้นท่ี 5 จะ
เปDนแบรนด'ของเกาหลี และโซนร�านอาหาร 

 
 
 

 
จากนั้นนําท8านเพลิดเพลินกับการช�อปปNeง ย4านเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล8งละลายทรัพย'ในดวงใจของสาวๆ
หลายคน หรือสยามสแควร'เกาหลี ตลาดแห8งนี้จะมีเสื้อผ�า กางเกง รองเท�า น้ําหอม เครื่องสําอางค'ท้ังแบรนด'เนม
ชื่อดัง และโลคอลแบรนด' รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปNนเกาหลี หรืออะไรท่ีวัยรุ8นต�องการก็สามารถหาได�จาก
ท่ีตลาดนี้ อาทิเช8น ร�านเครื่องสําอางค'ค'ท่ีคุ�นหูคนไทยท่ีไม8ว8าจะเปDน ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องสําอางค'ค'จะถูกกว8าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท8า และบาง



 

 

รุ8นไม8มีขายในประเทศไทย หรือจะเปDนร�านขายรองเท�าแบรนด'ดังอย8างร�าน MBC MART ก็มีรองเท�าหลากหลาย
แบรนด'ดังให�เลือกมากมาย อาทิเช8น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เปDนต�น    
 

 
 
ในส8วนของอาหารบริเวณข�างทางท่ีฮอทฮิตไม8แพ�กันอย8างโซน เมียงดงสตรีทฟูiด (MYEONG-DONG STREET 
FOOD) มีอาหารหรือของทานเล8นให�ได�ลิ้มลองมากมาย ไม8ว8าจะเปDน หอยเชลล'ย8างตัวใหญ8อบน8ากิน ขนมไข8หรือเค
รันปQง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ�งล็อบสเตอร'ตัวใหญ8ๆ ย8างชีสมีรสหวาน ชีสย8าง โดยการเอามอสซาเรล
ล8าชีสเสียบไม�แล�วเอาไปย8าง ตPอกโบกี เค�กข�าวท่ีข้ึนชื่อของเกาหลี ปรุงรสด�วยซอสเผ็ดสไตล'เกาหลี เมนูนี้มีอยู8เกือบ
ทุกซอกทุกมุมท่ีในตลาดเมียงดง บะหม่ีดําจาจังมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกันบ8อยในซีรี่ส'เกาหลี มันฝรั่งเกลียว
ทอดกรอบเสียบไม� พบเห็นได�ท่ัวไปในเมืองไทย แต8ของท่ีนี่จะมีไส�กรอกเพ่ิมเข�ามาอีกหนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษ'ทอด
กรอบ เสียบไม�แบบอลังการโรยด�วยเกลือ เปDนต�น แต8หากคนท่ีชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ�าดัง ซ่ึงไอติมท่ีกด
มาใส8โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต 

เย็น  อิสระอาหารเย็น 1 ม้ือ (ให8ทุกท4านได8อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 
พักท่ี    BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
วันท่ีห8า              ละลายเงินวอนซุปเปอร!มาเก็ต - สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
เช8า  บริการอาหาร อูด8ง (8) 



 

 

นําท8านเพลินเพลินกับการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอร!มาร!เก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหร8าย ขนมต8างๆ 
ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก� ผลิตภัณฑ'ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน�าโสม 
ครีมล�างหน�าโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป�อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม8าเกาหลี) นมกล�วย เปDน
ต�น 

 
 
 
 
 
08.00 น. นําท8านเดินทางสู8 สนามบินนานาชาติอินชอน 
11.20 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG689 (บริการอาหารบนเครื่อง) 
15.15 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พร�อมด�วยความประทับใจ 

 
  

*** สําคัญมากโปรดอ4าน *** 
ในกรณีท่ีต8องออกตั๋วภายใน เครื่องบิน / รถทัวร! / รถไฟ ก4อนทําการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามท่ีเจ8าหน8าท่ีทุกครั้ง  

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบินหรือเวลาบิน โดยไม4ได8แจ8งให8ทราบล4วงหน8า  
มิเช4นนั้น ทางบริษัทฯ จะไม4รับผิดชอบค4าใช8จ4ายใดใดท้ังส้ิน 

ขอบพระคุณทุกท4านท่ีใช8บริการ  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิต8องแจ8งให8ทราบล4วงหน8า  

ท้ังนี้ขึ้นอยู4ตามความเหมาะสม 
**กรณีท่ีกองตรวจคนเข�าเมือง ท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต8างประเทศ ปฏิเสธมิให�เดินทางออก  

หรือเข�าประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม8รับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม8คืนค8าบริการ ไม8ว8ากรณีใดๆ ซ่ึงอยู8
นอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิท** 

**พาสสปอร!ตจะต8องมีอายุมากกว4า 6 เดือน นับจากวันไปถึง** 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค4าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (THAI AIRWAYS) 
   KOREA HAPPY NEW YEAR SKI&SNOW ซูวอน - โซล – โซล 

 

กําหนดการเดินทาง 
ธันวาคม 2561 

ผู8ใหญ4 
ห8องละ 

2-3 ท4าน 

ราคา 
จอยแลนด! 
(ไม4รวมตั๋ว) 

ราคา 
เด็กอายุไม4เกิน 

2 ขวบ 

พัก 
เดี่ยว 
เพ่ิม 

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 28,999 7,900 5,900 5,000 
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562 28,999 7,900 5,900 5,000 

 
***ค4าบริการข8างต8น ยังไม4รวมค4าธรรมเนียม ค4าทิป คนขับรถ หัวหน8าทัวร! และมัคคุเทศก!ท8องถ่ิน*** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค4าธรรมเนียม ค4าทิป ท4านละ 50,000 วอน /ทริป/ท4าน  
หรือท4านละ 1,750 บาท/ทริป/ท4าน** 

 
**หมายเหตุ** 

1. รับเฉพาะผู�มีวัตถุประสงค'เพ่ือการท8องเท่ียว ค8าทัวร'ท่ีจ8ายให�กับผู�จัด เปDนการชําระแบบจ8ายชําระขาด และผู�จัดได�ชําระ
ให�กับสายการบินและสถานท่ีต8างๆ แบบชําระขาดเช8นกันก8อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท8านไม8ได�ร8วมเดินทางหรือใช�บริการ
ตามรายการไม8ด�วยสาเหตุใดหรือได�รับการปฏิเสธการเข�าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต�) ทางผู�จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส8วนใดๆ รวมท้ังค8าต๋ัวเครื่องบินให�แก8ท8าน ***และทางบริษัทขอ

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต8องยกเลิก 30 วันก4อนการเดินทางเท4านั้น ไม4เช4นนั้น ทางบริษัทจะไม4คืนมัดจําไม4ว4าด8วยกรณีใดๆท้ังสิ้น เพราะ
ทางบริษัทได8ทําการจ4ายค4าต๋ัวกับการสายการบินเรียบร8อยแล8ว โปรดอ4านข8อความให8ถี่ถ8วน ก4อนการจองทัวร!ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน!แก4ตัวท4าน

เอง 

 
ข8อความสําคัญ โปรดอ4านอย4างละเอียด 

ในกรณีท่ีลูกค�าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต� แล�วไม8สามารถผ8าน เข�า-ออก นอกประเทศได� ทําให�ลูกค�าต�องถูกส8งตัวกลับเข�าประเทศไทย 
จึงมีค8าใช�จ8ายท่ีเกิดข้ึนในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงค8าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนด�วย ฉะน้ัน ลูกค�าจะต�องเปDนผู�รับผิดชอบในค8าใช�จ8ายท่ีเกิดข้ึนท่ี
ทางประเทศน้ันๆเรียกเก็บ ทางผู�จัดและทางสายการบินจะไม8รับผิดชอบค8าใช�จ8ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี หรือต�องรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ี
มีท่ีน่ังว8าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ท้ังน้ี ข้ึนอยู8ทางเจ�าหน�าท่ีตรวจคนเข�าเมืองของประเทศเกาหลีใต�และสายการบินเปDนผู�พิจารณา 
ทางผู�จัดไม8สามารถเข�าไปแทรกแซงได�  

** ตรวจคนเข�าเมืองประเทศเกาหลีใต�จะมีการสุ8มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ' ในการท่ีทางตรวจคนเข�าเมืองเรียกสัมภาษณ'น้ัน 
ข้ึนอยู8กับทางตรวจคนเข�าเมืองเปDนผู�พิจารณา และอยู8ในดุลพินิจของทางเจ�าหน�าท่ี ตม. ทางบริษัททัวร' ไม8สามารถเข�าไปแทรกแซงในส8วนน้ีได� ** 

*** ทัวร'ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค'เพ่ือการท8องเท่ียวเปDนหมู8คณะเท8าน้ัน ถ�าลูกค�าต�องการแยกตัวออกจากกรุPปทัวร' ทางบริษัทจะคิดค8า
ดําเนินการในการแยกท8องเท่ียวเอง 300 USD ต8อท8าน *** 

 



 

 

สงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท4องเท่ียวชาวไทยเท4านั้น ถ8าหากเปDนชาวต4างชาติ จะต8องเพ่ิมจากราคาค4าทัวร!ปกติอีก 
100 USD** **กรณีตัดกรุPปเหมาท่ีเปDน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค'  หมอ  พยาบาล  
ชาวต8างชาติ หรือกรุPปท่ีมีการขอดูงาน จะต�องสอบถามราคาใหม8ทุกครั้ง** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท8านต�องการร8วมเดินทางท8องเท่ียวระหว8างท8องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปQญหาต8างๆ ตลอดจน
ข�อแนะนํากรุณาติดต8อเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท8านมีความจําเปDนต�องรับฝากของจากผู�อ่ืนเพ่ือท่ีจะนําไปยังประเทศนั้นๆ  
หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว8าต�องไม8เปDนสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษ
ถึงข้ันประหารชีวิต เจ�าหน�าท่ีจะไม8รับฝากกระเป4าหรือสิ่งของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใต�อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนข้ึนอยู8กับความเหมาะสมเปDนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน'
ลูกค�าเปDนหลัก 

4. ประเทศเกาหลีใต�จะมีช8างภาพมาถ8ายรูป และช8วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท�ายช8างภาพจะนํา
ภาพถ8ายมาจําหน8ายกับลูกทัวร' หากว8าท8านใดสนใจสามารถซ้ือได� แต8ถ�าท8านใดไม8สนใจก็ไม8ต�องซ้ือ เพราะทางบริษัททัวร'ไม8
มีการบังคับลูกทัวร'ซ้ือแต8อย8างใด แต8เปDนการบอกกล8าวล8วงหน�า 

5. ทัวร'ครั้งนี้มีวัตถุประสงค'เพ่ือการท8องเท่ียวเปDนหมู8คณะเท8านั้น ถ�าลุกค�าต�องการแยกตัวออกจากกรุPปทัวร' โดยไม8ลงร�านช�อป
ปNeง เช8น น้ํามันสน / ร�านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค8าดําเนินการในการแยกท8องเท่ียวเอง 
300 USD ต8อท8าน 

 
 
 
 
 
 
 

 
อัตราค4าบริการนี้รวม 
� ค8าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร�อมคณะ     � ค8าภาษีสนามบินทุกแห8งท่ีมี 
� ค8าน้ําหนักกระเป4าสัมภาระ     � ค8ารถรับ-ส8ง และนําเท่ียวตามรายการ 
� ค8าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห�องละ 2 ท8าน   � ค8าเข�าชมสถานท่ีต8างๆ ตามรายการ  
� ค8าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     � ค8าจ�างมัคคุเทศก'คอยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค8าประกันอุบัติเหตุระหว8างเดินทาง วงเงินท8านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม') 
อัตราค4าบริการนี้ไม4รวม 
� ค8าใช�จ8ายส8วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช8น ค8าทําหนังสือเดินทาง , ค8าโทรศัพท' , ค8าโทรศัพท'ทางไกล , ค8าอินเตอร'เน็ต , 
ค8าซักรีด , มินิบาร'ในห�อง รวมถึงค8าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน8าทัวร!ก4อนการใช8
บริการ) 

จากมาตรการยกเว8นวีซ4าเข8าประเทศเกาหลีให8กับคนไทย ผู8ท่ีประสงค!จะพํานกัระยะสัน้ในประเทศเกาหลีไม4เกิน 90 วัน ไม4ว4าจะด8วย
วัตถุประสงค!เพ่ือการท4องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต8องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข8าเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข8า
ประเทศเกาหลี* ดังต4อไปนี้ 
- พาสปอร!ตจะต8องมีอายุมากกว4า 6 เดือน นับจากวันไปถึง 
- ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร!จัดเตรียมให8 
- สิ่งท่ียืนยันว4าท4านสามารถรับผิดชอบค4าใช8จ4ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว4างท่ีพํานักในประเทศเกาหลีได8 (เช4น เงินสด บัตรเครดิต เปDนต8น) 
- ชื่อ ท่ีอยู4 และหมายเลขติดต4อในระหว4างท่ีพํานักในประเทศเกาหลี (เช4น คนรู8จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวร!จัดเตรียมให8 
- กําหนดการเดินทางระหว4างท่ีพํานักในประเทศเกาหลี ทางทัวร!จัดเตรียมให8 



 

 

� ค8าทิปคนขับรถ หัวหน�าทัวร' และมัคคุเทศก'ท�องถ่ิน  
� ค8าภาษีมูลค8าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ8าย 3% 
� ค8าวีซ8าสําหรับพาสปอร'ตต8างด�าว  
 
เอกสารประกอบในการย่ืนวีซ4า  
1) พาสปอร'ต  
2) ใบประจําตัวคนต8างด�าว  
3) ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู8  
4) สําเนาทะเบียนบ�าน(ถ�ามี)  
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ�ามี)  
6) รูปถ8ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป  
(สําหรับหนังสือเดินทางต8างด�าว เจ�าของหนังสือเดินทางต�องทําเรื่องแจ�งเข�า-ออกด�วยตนเองก8อนจะยื่นวีซ8า) 
 
เง่ือนไขการชําระค4าบริการ 

1. นักท4องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต8องชําระเงินมัดจําเปDนเงินจํานวน 10,000 บาทต4อท4าน เพ่ือสํารองท่ีนั่ง ภายใน 3 วันหลังจาก
การจอง  

2. นักท8องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต�องชําระเงินค8าบริการส8วนท่ีเหลือท้ังหมดก8อนวันเดินทางอย8างน�อย 30 วัน กรณีนักท8องเท่ียว
หรือเอเจนซ่ีไม8ชําระเงิน หรือชําระเงินไม8ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท8านถูกปฏิเสธการจ8ายเงินไม8ว8ากรณีใดๆ 
ให�ถือว8านักท8องเท่ียวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร'นั้นๆ 

3. กรณีท่ีนักท8องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางน�อยกว8า 30 วัน จะต�องชําระครบเต็มจํานวนเลย 

4. การติดต8อใดๆ กับทางบริษัท เช8น แฟกซ' , อีเมล' , หรือจดหมายฯ ต�องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร' 
ถึงศุกร' เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร' เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล8าวและวันหยุดนักขัตฤกษ'
ท่ีรัฐบาลประกาศในป�นั้นๆถือว8าเปDนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีท่ีนักท8องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต�องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท8องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู�มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต�องแฟกซ' อีเมล' หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย8างใดอย8างหนึ่งเพ่ือแจ�งยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเปDนลายลักษณ'อักษร ทางบริษัทไม8รับยกเลิกการจองผ8านทางโทรศัพท'ไม8ว8ากรณีใดๆ 

 กรณีนักท8องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต�องการขอรับเงินค8าบริการคืน นักท8องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู�มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต�อง
แฟกซ' อีเมล' หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย8างใดอย8างหนึ่งเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินค8าบริการคืน โดย
แนบหนังสือมอบอํานาจพร�อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค8าบริการต8างๆ และหน�าสมุดบัญชี
ธนาคารท่ีต�องการให�นําเงินเข�าให�ครบถ�วน  

 



 

 

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค4าบริการดังนี้ 
- ยกเลิกก8อนวันเดินทางไม8น�อยกว8า 30 วัน คืนเงินค8าบริการร�อยละ 100 ของเงินค8าบริการ 
- ยกเลิกก8อนวันเดินทางไม8น�อยกว8า 15 วัน คืนเงินค8าบริการร�อยละ 50 ของเงินค8าบริการ 
- ยกเลิกก8อนวันเดินทางน�อยกว8า 15 วัน ไม8คืนเงินค8าบริการท่ีชําระแล�วท้ังหมด 

ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค8าใช�จ8ายท่ีได�จ8ายจริงจากค8าบริการท่ีชําระแล�วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวให�แก8
นักท8องเท่ียว เช8น การสํารองท่ีนั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ 

1. การเดินทางท่ีต�องการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ8านตัวแทนในประเทศหรือต8างประเทศ  จะไม8มีการคืนเงินมัดจําหรือค8าบริการท้ังหมด   

2. การติดต8อใดๆ กับทางบริษัท เช8น แฟกซ' อีเมล' หรือจดหมายฯ ต�องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร' ถึง
ศุกร' เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร' เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล8าวและวันหยุดนักขัตฤกษ'ท่ี
รัฐบาลประกาศในป�นั้นๆถือว8าเปDนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท8องเท่ียวเดินทางไม8ถึง 15 คน  
 

เง่ือนไขและข8อกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวร'นี้สําหรับผู�มีวัตถุประสงค'เพ่ือการท8องเท่ียวเท8านั้น 
2. ทัวร'นี้เปDนทัวร'แบบเหมา หากท8านไม8ได�ร8วมเดินทางหรือใช�บริการตามท่ีระบุไว�ในรายการไม8ว8าบางส8วนหรือท้ังหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเข�า-ออกเมืองด�วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม8คืนเงินค8าบริการไม8ว8าบางส8วนหรือท้ังหมดให�แก8ท8าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท8องเท่ียวร8วมเดินทางน�อยกว8า 15 ท8าน โดยจะแจ�งให�กับ

นักท8องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล8วงหน�าอย8างน�อย 7 วันก8อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไม8มีวีซ8า  และอย8างน�อย 10 วันก8อน
การเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ8า  แต8หากทางนักท8องเท่ียวทุกท8านยินดีท่ีจะชําระค8าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท8องเท่ียวร8วม
เดินทางน�อยกว8าท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือให�คณะเดินทางได�  ทางเรายินดีท่ีจะให�บริการต8อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม8รับผิดชอบค8าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน�าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง 
และอ่ืนๆ เพ่ือใช�ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท8องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได�ส8งหน�าหนังสือเดินทางให�กับทางบริษัทพร�อม
การชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให�สอดคล�องกับสถานการณ' ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท8องเท่ียวส8วนใหญ8เปDนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม8รับผิดชอบใดๆ ต8อความเสียหายหรือค8าใช�จ8ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท8องเท่ียวท่ีมิได�เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช8น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปpวย ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล8าช�า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปDนต�น 

7. อัตราค8าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต8างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับราคาค8าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต8างประเทศ ค8าต๋ัวเครื่องบิน ค8าภาษี
เชื้อเพลิง ค8าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  



 

 

8. มัคคุเทศก' พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม8มีอํานาจในการให�คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว�นแต8มีเอกสารลงนามโดยผู�มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท8านั้น  

ข8อแนะนําก4อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย' ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ต�องมีขนาดบรรจุภัณฑ'ไม8เกิน 100 มิลลิลิตรต8อชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไม8เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส8ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปNดสนิท และสามารถนําออกมาให�เจ�าหน�าท่ีตรวจได�อย8าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ'เรย' อนุญาตให�ถือได�ท8านละ 1 ใบเท8านั้น ถ�าสิ่งของดังกล8าวมีขนาดบรรจุภัณฑ'มากกว8าท่ีกําหนดจะต�องใส8
กระเป4าใบใหญ8และฝากเจ�าหน�าท่ีโหลดใต�ท�องเครื่องบินเท8านั้น 

 สิ่งของท่ีมีลักษณะคล�ายกับอาวุธ เช8น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ'กีฬาฯ จะต�องใส8กระเป4าใบใหญ8และฝาก
เจ�าหน�าท่ีโหลดใต�ท�องเครื่องบินเท8านั้น  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห�ามนําผลิตภัณฑ'ท่ีทํามาจากพืช และเนื้อสัตว'ทุกชนิดเข�าประเทศ เช8น ผัก, ผลไม�สด, ไข8, เนื้อสัตว', 
ไส�กรอกฯ เพ่ือเปDนการป:องกันโรคติดต8อท่ีจะมาจากสิ่งเหล8านี้ หากเจ�าหน�าท่ีตรวจพบ จะต�องเสียค8าปรับในอัตราท่ีสูงมาก  

 
 
 
 
 
 

 


