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ตื่นตากบัแสงไฟหลากสีท่ี Ansan Starlight Village Photo Land 

สวนสนุก EVERLAND / ชมวิวกรุงโซลท่ีโซลทาวเวอร ์/  

ถ่ายภาพแนวใหม่ท่ีพิพิธภณัฑภ์าพสามมิต ิ/ ชอ้ปป้ิงตลาดดงัเมียงดง 

โรงเรียนสอนท ากิมจ ิ+ ใสชุ่ดประจ  าชาติฮนับก  

สุดพเิศษ... 
1. พกัซูวอน 1 คืน กรุงโซล 2 คืน 
2. เต็มอิม่กบั SEAFOOD BUFFET ขาปู ไม่อั้น !!  

3. สวนสนุก EVERLAND UNLIMIT TICKET !!! 
4. ต่ืนตากบัเทศกาลประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ของเกาหล ี 
5. ช้อปป้ิงสุดชิคสองตลาดดัง! ทงแดมุน + เมียงดง 
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วันแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – ANSAN STARLIGHT VILLAGE – รร. ซูวอน 

05.00 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X 
เจา้หน้าที่ของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึ้นเคร่ือง (หัวหน้าทวัร์แนะน าการ
เดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นั่ง จดัที่นั่งแบบ 3-3-3 (บริการ
อาหารบนเคร่ือง) (น ้ าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้ าหนกัเพิม่ ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย)  
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ 
ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ือง เน่ืองจากต้องเป็นไป
ตามระบบของสายการบิน**)  

 
 
 
 
 
 
 
08.05 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต ้โดยเที่ยวบินที่ XJ708 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
15.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับ

นาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
แลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง 
หรือสะพานเพือ่ความหวงัในการรวมชาติที่ยาวกวา่ 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร  

เย็น บริการอาหาร (1) เมนู ชาบู ชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีต้ังแต่สมัย
มองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกีห้ม้อไฟ 

 

 

 

 

 
จากนั้นน ามุ่งหน้าลงมาทางใตข้องกรุงโซล ชมงานเทศกาลประดบัไฟในเกาหลี (Lighting Festival) ที่ Ansan 
Starlight Village Photo Land จดัขึ้นที่เมืองอนัซาน เต็มไปดว้ยไฟ LED ประดบัตามตน้ไมส้วยงามไปทัว่
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บริเวณ เสมือนอยูใ่นดินแดนแห่งสวรรค์ตอ้นรับเทศกาล Santa Village Light Festival ภายในสวนจะมีจุด
ส าหรับถ่ายรูปมากมายกว่า 100 จุด ให้คนรักการถ่ายภาพได้สนุกสนานไปกับหมู่บา้นเล็กๆ แห่งน้ี ซ่ึงถูกจดั
แสดงแยกออกเป็นโซน ทั้ง Road of Cupid, Road of Love, Forest of Light เป็นตน้ ซ่ึงไฟนั้นจะเปิดให้ชมทุกวนั
ตลอดช่วงเทศกาล (ยกเวน้ในวนัที่มีสภาพอากาศแปรปรวน ไฟอาจถูกปิดเพือ่ความปลอดภยั)  
หมายเหตุ **หากไม่สามารถไปดูเทศกาลไฟได้ หรือทางสถานที่ยกเลิกเทศกาล จะไม่มีโปรแกรมไปดูไฟ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการทัวร์ ทดแทนเป็น >> ป้อมฮวาซอง และชดเชยเป็น >> เพิ่มอาหารให้ครบทุก
มื้อ**  

 
พักที่    JM HOTEL / NEW M HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สอง       โรงเรียนสอนท ากิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND - TRICK EYE & ICE MUSEUM    
                     ทงแดมุน - รร.โซล 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (2) 
จากนั้นท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ เพื่อให้ท่านเรียนรู้วฒันธรรมการท ากิมจิของชาวเกาหลี กิมจิเป็น
อาหารเกาหลีประเภทผกัดองที่อาศยัภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมกัพริกสีแดงและผกัต่างๆ 
โดยทัว่ไปจะเป็นผกักาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกม้ือ และยงัน าไปปรุงเป็นส่วนประกอบ
อาหารอีกหลายอยา่ง ปัจจุบนักิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะมีรสเผด็ เปร้ียว และมีกล่ินฉุน ท่านยงั
สามารถลองสวมใส่ ชุดฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพสวยๆเก็บไวเ้ป็นที่ระลึก  

กลางวัน บริการอาหาร (3) เมนู บุฟเฟต์บาบีควิป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว ปลาหมึก กุ้ง อาหารเกาหลี เติม
ไม่อั้น 
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จากนั้นน าจากนั้นท่านเดินทางสู่สวนสนุกระดบัโลก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซ่ึงถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์
เกาหล ีสวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต ้โดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ที่ตั้งของสวนสนุกเอ
เวอร์แลนด์นั้ นเหมือนสวนสนุกในฝัน 
เพราะอยูท่่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติ มี
ทศันียภาพสวยงามดัง่เมืองเทพนิยาย ดา้น
ในถูกแบ่งออกเป็น 5 โซนใหญ่ๆ ให้ท่าน
เ ลื อ กได้ต าม ใจชอบ  ทั้ ง เ ค ร่ือ ง เ ล่ น
หวาดเสียว เช่น รถไฟเหาะรางไม้ที่สูง
ที่สุดในโลก (T-EXPRESS) อีกทั้งเอเวอร์
แลนดย์งัมีสวนสตัวซ์าฟารีอีกดว้ย ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี และไดพ้บ
กบัเจา้ ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหวา่งสิงโตเพศผูแ้ละเสือเพศเมีย ที่ถือวา่เป็นลูกแฝดไลเกอร์คู่แรกในโลกที่ตอ้งมา
ดูที่เอเวอร์แลนดท์ี่เดียวเท่านั้น สนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอนสะบดั ซ่ึงเป็นไฮไลคข์อง
สวนสนุปแห่งน้ี และ สวนดอกไมท้ี่มีดอกไมน้านาชาติสลบัสบัเปล่ียนมาออกดอกใหน้กัท่องเที่ยวถ่ายรูปกนัได้
ตลอดทั้งปี(ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิบ, เดือนพฤษภาคม - เดือน
มิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 
เป็นสวนดอกเบญจมาศ) 
จากนั้นน าท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสร้างสรรคศิ์ลปะแนวใหม่ ภาพวาดลวงตาสาม
มิต ิโดยท่านจะไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอ็คชัน่ท  าท่าต่างๆ ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค ์และจินตนาการ
ของการสร้างภาพ โดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการซ้อนภาพโดย
กระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริงโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผา่นเขา้ไปในภาพ
นั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามนัเหมือนจริงมากจนแทบ
จะแยกไม่ออกเลยว่าอนัไหนภาพวาดและของจริง และ  ICE MUSEUM เป็นโซนน ้ าแข็งแกะสลกัรูปต่างๆ 
อุณหภูมิขา้งใน ประมาณ -4 องศา  
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จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงที่ ศูนย์การค้าแฟช่ันแห่งเกาหลี ทงแดมุน ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ เส้ือผา้เคร่ืองแต่ง

กาย เคร่ืองหนงัรองเทา้ เคร่ืองกีฬาต่างๆ นอกจากน้ี ยงัมีขนมขบเคี้ยวและร้านเคร่ืองส าอางต่างๆ เรียงรายตามตึก
ริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม นอกจากน้ี ยงัมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิดหมวกให้ผูท้ี่อยากแสดง
ความสามารถมาแสดงให้ชมกัน ท่านสามารถเดินขา้มไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN 
PLAZA สถานที่ส าหรับจดัแสดงงานศิลปะ อีเวนท ์การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ  

เย็น บริการอาหาร (4) เมนูบุฟเฟ่ต์ SEA FOOD ส าหรับท่านที่ช่ืนชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ ให้ท่านได้เลือกสรร
อาหารทะเลที่สดๆใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยักษ์ อลาสก้า   

 
 
 
 
 

 
 
พักที่    BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สาม      ศูนย์สมุนไพรโสม – น ้ามันสน - ผ่านชมบลูเฮ้าส์ - พระราชวังชางดอ็กกงุ – COSMETIC  OUTLET – N SEOUL  
                    TOWER - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง  - รร.โซล                   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (5) 
จากนั้นพาท่านรู้จกัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกน ามาใชเ้พื่อสุขภาพเป็น
เวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่
ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วย
บ ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด เสริม  ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆ น้ี โสม
เกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก  โดยองคก์ารยเูนสโก  ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงที่ขาดไม่ไดส้ าหรับผู ้
ที่ค  านึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั 
จากนั้นน าท่านเยีย่มชม RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน ้ามันสน  ที่มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลด
ไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 
จากนั้ นพาท่านผ่านชม บลูเฮ้าส์ ท าเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ 
อนุสาวรียรู์ปนกฟีนิกซ์  สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ  ชมทศันียภาพอัน
สวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน ้ าพุนับเป็นจุดที่มี ฮวงจุย้ที่ดี
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ที่สุดของกรุงโซล (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวดีโีอใดๆ ทั้งส้ิน)  
จากนั้นน าท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงัล าดับที่สองที่ถูก
สร้างต่อจากพระราชวงัเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 1405 และมีความส าคญั เป็นที่
พ  านักของพระมหากษตัริยถึ์ง 9 พระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน (JOSEON) ที่น่ีได้รับการขึ้นทะเบียนจาก 
UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวฒันธรรม ในปี 1997 ซ่ึงยงัคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดใน 5 พระราชวงัส าคญัที่
ยงัคงอนุรักษไ์ว ้ประกอบไปดว้ย เขตพระราชฐานชั้นนอกพระราชฐาน ชั้นใน และสวนดา้นหลงั ส าหรับเป็นที่
พกัผ่อนของพระมหากษตัริย ์ซ่ึงมีตน้ไม้ขนาดยกัษ์ที่มีอายุ
กว่า 300 ปี รวมไปถึงบ่อน ้ า และศาลาริมน ้ า ปัจจุบันยงั
คงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงั ได้แก่ พระ
ต าหนัก INJEONGJEON, พระต าหนัก DAEJOJEON, พระ
ต า หนั ก  SEONJEONGJEON, แ ล ะ พ ร ะ ต า ห นั ก 
NAKSEONJAE สวนลับ  หรือสวนต้องห้าม หรือฮูวอน 
(HOWON) ตั้งอยูบ่ริเวณด้านหลงัของพระราชวงัที่ถูกสร้างขึ้นในสมยักษตัริย ์TAEJONG เพื่อเป็นสถานที่
พกัผ่อนส าหรับพระราชวงศ์ เดิมสวนแห่งน้ีมีช่ือว่า ‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปล่ียนช่ือเป็น 
‘BIWON’ ในรัชสมยัของกษตัริย ์KOJONG สวนแห่งน้ีถูกดูแลและบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี และดูสวยงามมาก
โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไมร่้วง 

กลางวัน บริการอาหาร (6) เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลังเหมาะ ยัดไส้ด้วยโสม แปะก๊วย และ
สมุนไพรบ ารุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ 
 

 

 
 
 
 

จากนั้ นน าท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) หรือ นัมซันทาวเวอร์ (NAMSAN 
TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน จุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ส าคญัของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวที่
มองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 480 เมตรจาก
ระดบัน ้ าทะเล นกัท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นคู่รักทั้งชาวเกาหลี และนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียม
กุญแจมาคล้องตรงร้ัวขา้งบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความเช่ือว่า คู่รักที่ไดม้าคลอ้งกุญแจที่น่ีจะรักกนัยาวนาน
ตลอดไป **ราคาทัวร์นีไ้ม่รวมกุญแจและค่าขึน้ลิฟท์** 
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จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงที่ร้านเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET  ของนักชอ้ปชาวไทยให้ท่านได ้
เลือกซ้ือกลับไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซ่ึงราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตวั และบาง
ผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น นาฬิกา, 
แวน่ตา, เคร่ืองส าอาง, กระเป๋า, กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้ แบรนดเ์นมอ่ืนๆ อีกมากมาย 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงที่ ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ที่ตลาดเมียงดงน้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง รองเทา้ 
น ้ าหอม เคร่ืองส าอางค ์ทั้งแบบ แบรนด์เนมช่ือดัง และโลคอลแบรนด์ ซีดีเพลง รูปดารา หรืออะไรที่วยัรุ่น
ตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที่ตลาดน้ีเลยทีเดียว อยา่งร้านเคร่ืองส าอางคท์ี่คุน้หูคนไทย เช่น ETUDE, SKIN 
FOOD, THE FACE SHOP ร้านพวกน้ีหาไดไ้ม่ยากในตลาดแห่งน้ี แถมไม่ไดมี้แค่อยา่งล่ะหน่ึงร้านอีกดว้ย 
ประมาณวา่เพิง่ออกจากร้าน ETUDE มาเดินไปอีกสกัพกัก็ เจอร้าน ETUDE  อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP ก็เช่นเดียวกนั ที่ส าคญัราคาเคร่ืองส าอางคจ์ะถูกกวา่ประเทศไทยมาก ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่
มีขายในประเทศไทยอีกดว้ย อีกเร่ืองก็ของกินเล่น จะมีไอติมโคนเจา้ดงัอยู ่เพราะไอติมที่เคา้กดมาใส่โคนนั้น 
สูงถึง 2 ฟุต 
 

 

 
 
 
 
 
เย็น  อิสระอาหารเยน็ 1 มื้อ (ให้ทกุท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 
พักที่    BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL  หรือระดับเดียวกัน 
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วันที่ส่ี       สมุนไพรออตเกนามู - พลอยอะเมทิส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน  
               กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (7) 
จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮ็อตเกนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัให้
สะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและ
ยา  
น าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค 
โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู 
และสร้อยขอ้มือ  
 
 
 
 

 
 

กลางวัน บริการอาหาร (8) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยน าหมูลงใน
กระทะพร้อมน ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงและข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติ เกาหลี 
แท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วย ก็จะได้รสชาติอีกแบบหน่ึง 

 
 

 
 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหร่าย 
ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม 
โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้ และยงัมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกก้ี
เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย  
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16.25 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ XJ709 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
20.15 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อความส าคญั โปรดอ่านอย่างละเอียด 
ในกรณีที่ลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าให้ลูกคา้ตอ้งถูกส่งตวั

กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปล่ียนตัว๋ขากลับ และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกคา้
จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที่ยวบินถดัไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน 
ทั้งน้ี ขึ้นอยูท่างเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสมัภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเขา้เมือง
เรียกสมัภาษณ์นั้น ขึ้นอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพ้ิจารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจา้หน้าที่ ตม. ทางบริษทัทวัร์ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

*** ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทาง
บริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 

 

ในกรณยีกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน  
ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าต๋ัวไปให้กับการสายการบิน

เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้่วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับรวมถึงวันกลับ และพาสสปอร์ตจะต้องไม่ช ารุดหรือฉีกขาด การผ่านเข้า-ออก

ประเทศ ขึน้อยู่กับการพิจารณานาของทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้** 
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อัตราค่าบริการ เกาหลี 4 วัน 3 คืน (AIR ASIA X) 
 (ซูวอน - โซล – โซล)  

 

ก าหนดการเดินทาง 
มีนาคม 2560 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 
2 ผู้ใหญ่ 
เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 
2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พัก 
เดี่ยว 
เพิ่ม 

01 – 04 มีนาคม 2560 15,900 15,900 15,900 5,000 

02 – 05 มีนาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

03 – 06 มีนาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

04 – 07 มีนาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

05 – 08 มีนาคม 2560 15,900 15,900 15,900 5,000 

06 – 09 มีนาคม 2560 15,900 15,900 15,900 5,000 

07 – 10 มีนาคม 2560 15,900 15,900 15,900 5,000 

08 – 11 มีนาคม 2560 15,900 15,900 15,900 5,000 

09 – 12 มีนาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

10 – 13 มีนาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

11 – 14 มีนาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

12 – 15 มีนาคม 2560 15,900 15,900 15,900 5,000 

13 – 16 มีนาคม 2560 15,900 15,900 15,900 5,000 

14 – 17 มีนาคม 2560 15,900 15,900 15,900 5,000 

15 – 18 มีนาคม 2560 15,900 15,900 15,900 5,000 

16 – 19 มีนาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

17 – 20 มีนาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

18 – 21 มีนาคม 2560 16,900 16,900 16,900 5,000 

19 – 22 มีนาคม 2560 15,900 15,900 15,900 5,000 

20 – 23 มีนาคม 2560 15,900 15,900 15,900 5,000 

21 – 24 มีนาคม 2560 15,900 15,900 15,900 5,000 

22 – 25 มีนาคม 2560 15,900 15,900 15,900 5,000 
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**เดก็ทารก อายุไม่เกนิ 2 ปี ราคา 5,900 บาท** 
*** ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตั๋ว) 7,900 บาท *** 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิน่*** 
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน** 

 
**หมายเหตุ** 

1. รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระข   าด และผูจ้ดัไดช้ าระ
ให้กบัสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่าน้ัน ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ และพระ จะต้องเพิ่มจากราคาค่า
ทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค์  หมอ  
พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ที่รับผดิชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อที่จะน าไปยงั
ประเทศนั้นๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติ เจา้หนา้ที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่าดว้ยกรณี
ใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความให้ถ่ีถว้น
ก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพือ่ประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

4. โรงแรมที่พกัที่ประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลกั 

5. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะ
น าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ เพราะทางบริษทั
ทวัร์ไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ซ้ือแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

6. ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้านช้
อปป้ิง เช่น น ้ ามนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยว
เอง 300 USD ต่อท่าน 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม ี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต 
, ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  
 
 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 

90 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจ

เขา้เมือง เพือ่ยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

2. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

3. สิ่งทีย่นืยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกิดขึ้ นในระหว่างทีพ่  านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงิน

สด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

4. ชื่อ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างทีพ่  านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) ทาง

ทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

5. ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่  านักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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เอกสารประกอบในการย่ืนวีซ่า  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจ าตัวคนต่างด้าว  
3) ใบส าคญัถิ่นทีอ่ยู่  
4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)  
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้าม)ี  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป  
(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่า) 
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพือ่ส ารองที่นัง่ ภายใน 3 วนัหลงัจากการ

จอง  
2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนกัท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อ
วา่นกัท่องเที่ยวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเตม็จ านวนเลย 
4. 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. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท์ี่รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

 กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพือ่แจง้ยกเลิกการ
จองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

 กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพือ่ท  าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ 
และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

 
 
 



 

ทัวรเ์กาหล ี(ZG) LIGHT SHINE IN KOREA 4D3N (XJ) 

www.hijapantour.com 
14 

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่าน้ัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว  
2.2 หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณ ี

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

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น 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. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนักขตัฤกษท์ี่
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กับ

นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซ่ีา  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศที่มีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางนอ้ยกวา่ที่ทางบริษทัก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค  าน าหน้าช่ือ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางให้กบัทาง
บริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก

ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
ภาษีเช้ือเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  
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ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หน้าที่ตรวจได้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที่ก  าหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

 ส่ิงของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท์ี่ท  ามาจากพชื และเน้ือสตัวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , เน้ือสตัว ์
, ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราที่สูงมาก  

 

 


