
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 13434 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

ก ำหนดกำรเดินทำง : พฤษภำคม – กนัยำยน 62 (ซมัเมอร!์!) 



 

(พกัซูวอน 1 คืน / พกัโซล 2 คืน) 

**พำท่ำนสนุกกบัสวนสนุกเอเวอรแ์ลนดเ์ต็มวนั** 
 

 
 

สำยกำรบินจินแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ข้ึนเครื่องสุวรรณภูมิ> 

ขำไป LJ 002    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN) 01.05 – 08.25 น. 

ขำกลบั LJ 001    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK) 19.55 – 23.35 น. 
 

 

** หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณำเลือกซ้ือบตัรโดยสำร

ภำยในประเทศประเภททีส่ำมำรถเลือ่นวนัและเวลำในกำรเดินทำงได ้ ทั้งนี้ เพือ่ป้องกนัปัญหำเที่ยวบินล่ำชำ้

หรือกำรเปลีย่นแปลงเวลำของเทีย่วบนิหรือกำรเปลีย่นแปลงวนัเดินทำงกรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกบริกำร

จำกสำยกำรบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ

เปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย

เป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 

 

รำยกำรโปรแกรมทวัร ์
 

วนัแรก       กรุงเทพฯ - สนำมบนินำนำชำติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกำหลีใต)้ 
 

 

21.00 คณะพร้อมกนัที่ ณ สนามบินสุวรรณภมู ิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต…ู.. เคานเ์ตอร…์… เคาน์เตอร์สายการ

บิน JIN AIR (LJ) กรุณาสงัเกตป้ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER  โดยมีเจ้าหน้าที่คอย

อ านวยความสะดวกเชค็อนิตั๋วเคร่ืองบินและสัมภาระให้แก่ทา่น…. 
 

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

วนัทีส่อง สนำมบนิอินชอน - หมู่บำ้นเทพนยิำย - ชมควำมงดงำมของ เกำะนำมิ ชื่อดงั (แลนดม์ำรค์ 

                  ทีพ่ลำดไม่ได ้) ประสบกำรณใ์หม่!! กำรปัน่จกัรยำนเรียลไบค ์บนรำงรถไฟ – เขำ้ทีพ่กั 
 

01.05 น. เหินฟ้าสู่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 002 (บริกำร SNACK BOX บนเครือ่ง) 

08.25 น.   ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่าน

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

(เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  

จากน้ันน าท่านไปชม ถนนเทพนิยำย ซองวุลดง เป็นถนน

เลก็ๆในเมืองย่าน JUNG-GU ของจังหวัดอินชอน ใกล้ๆกับ

ท่าเรืออินชอนออกแบบและตกแต่งตามผนังบ้าน ก าแพง

ต่างๆ  ตลอดทั้ง 2 ฝั่งทางเดิน ตกแต่งเป็นรูปการ์ตูนในเทพ

นิยาย หรือ การ์ตูนของดิสนีย์ เช่นเร่ือง อลาดิน สโนไวท ์หรือ

ปีเตอร์แพน เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเย่ียมชม ให้

เวลาท่านได้ถ่ายรูปกับความน่ารักของถนนเทพนิยายแห่งน้ี

ตามอัธยาศัย  จากน้ัน น าท่านชมความงดงามของเกาะช่ือดัง 

เกำะนำมิ หน่ึงในสถานที่ถ่ายท าซีรีย์เกาหลีช่ือดัง  เพลงรัก

ในสายลมหนาว  น าทา่นขึ้นเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยังเกาะนามิ

ใช้เวลาเพียง 5 นาท ีในฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้ ต้นไม้นานาพันธุ ์

จะเร่ิมผลิใบ ผลิดอก สร้างสีสันสวยงามให้กับเกาะแห่งน้ีอย่างมาก และอากาศเยน็ๆสบายๆ ประมาณ 10 – 

15 องศา จึงท าให้บรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อนส าหรับครอบครัว คู่รัก ที่แสนโรแมนติก ให้ท่านได้ถ่ายรูป

สวยๆกับสวนดอกไม้นานาพันธุ์ในเกาะแห่งน้ี และในช่วงปลำย มี.ค – กลำงเม.ย นั้น ดอก

พด-กด หรือท่ีเรำเรียกกนัว่ำ “ดอกซำกุระ” ก็จะเริ่มผลิดอกบำนสะพรัง่ทัว่ทั้งเกำะ 

ยิง่ท ำใหบ้รรยำกำศของเกำะงดงำม จนอดท่ีจะถำ่ยรูปทั้งวนัไม่ไดเ้ลยท่ีเดียว และอีก 1 

ไฮไลทท์ี่พลาดไม่ได้เลยคือ  ทิวตน้สนทีเ่ป็นไฮไลท์ของเกาะนามิ น าท่านไปเชคอินแลนด์มาร์คแห่ง

น้ี ว่ากันว่าถ้ามาเกาะนามิแล้วไม่ได้ถ่ายรูปที่ทิวต้นสนน้ี เหมือนมาไม่ถึงเกาหลีเลยทีเดียว  และระหว่างทาง

กลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้กแสนอร่อย ให้ท่านเลือกทานตาม

อัธยาศัย หรือจะเลือกน่ังจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop ในเกาะนามิ  จากนัน้ไดเ้วลานดัหมาย น าท่าน

นัง่เรือเฟอรรี์ ่กลบัมายงัจดุขึ้นรถ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  (เมนูทคัคำลบี ไก่บำรบ์คิีวผดัซอสเกำหลี) (1) 
 



 

บ่ำย  จากน้ัน พาท่านไปสนุกสนานต่อกับการ ปัน่จกัรยำนบนรำงรถไฟ RAIL BIKE เปิดประสบการณ์ใหม่               

เป็นการป่ันจักรยานบนรางรถไฟที่ทา่นเคยเหน็ตามซีรีย์เกาหลีหลายๆเร่ือง  ท่านจะไดส้นุกสนานกับ

กิจกรรมทีไ่ดท้ ารวมกับครอบครัว เพือ่น หรือคนรัก พรอ้มกับชมความงดงามของธรรมชาติ  

2 ขา้งทางทีห่าไดย้าก ไม่ว่าจะเป็นการป่ันผ่านแม่น า้ ล าธาร ทุ่งนา แปลงผัก ทวิสน ต้นไม้ ดอกไม้ ตลอด

เส้นทาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  (เมนูชำบู ชำบู SHABU SHABU) (2) 
 

น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั CENTRAL PLAZA HOTEL  หรือ SUNSHINE HOTEL ระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

 
 

วนัทีส่ำม ใหท่้ำนไดส้นุกกบัเครื่องเล่นนำนำชนดิ ณ สวนสนุก EVERLAND (เต็มวนั!!) 

พำท่ำน ชมดอกกุหลำบไฟ ( LED ROSE GARDEN) – เขำ้ทีพ่กักรุงโซล 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม (3) 

 จากน้ันพาทา่นสนุกสนานเตม็อิ่ม ที่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(เต็มวนั!!!) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศ ต้ังอยู่ท่ามกลางหุบเขา  ในช่วงซัมเมอร์น้ี ภายในสวนสนุกแห่งน้ีจะห้อมล้อมไปด้วย

ดอกไม้นานาพันธุ ์ที่งดงามจนทา่นคิดว่าเป็นดอกไม้ปลอมเลยทเีดียว  ให้ทา่นได้สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นนานา

ชนิด อาท ิT-Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง 

และในสวนสนุกแห่งน้ี ท่านจะได้ชมความน่ารักของ หมีสีน ้าตาล ที่แสนรู้สามารถท าตามค าสัง่ของ

เจา้หนา้ทีท่ีใ่หข้นม ทัง้เดิน เตน้ และโยนลกูบอล รับรองว่าท่านอดหลงรักไม่ไดเ้ลยทีเดียว อีกทั้งท่านจะได้

พบ แม่เสอื พ่อเสอื สงิโตเจ้าป่า หมีด า ไฮยีน่า ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั เพือ่ใหท่้ำนไดส้นุกกบัเครื่องเล่นแบบเต็มท่ี 
 

และภายใน สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ให้ท่านได้พบกับ LINE FRIEND STORE มีสินค้ามากมายหลาย

รูปแบบ  แอพพลิเคช่ัน LINE น้ันนอกจากจะเป็นแอพแชทที่ได้รับความนิยมแล้วยังมีจุดขายอีกอย่างกค็ือ
คาแรคเตอร์หลักของตัวละครของแอพพลิเคช่ัน LINE ที่มีสนิค้าออกมาให้เลือกมากมาย    จากน้ันน าท่านไปที่ 
ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานที่ส าหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท ์การ

ประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากน้ี ท่านยังสามารถชมบรรยากาศ ดอกไม้ไฟ LED ROSE 

GARDEN เป็นสถานที่ยอดฮิตที่หนุ่มสาว และครอบครัว นิยมมาถ่ายรูปเกบ็ภาพความประทับกับบรรดา

ดอกกุหลาบไฟเรืองแสงกว่า 25,550 ดวงทีเ่รียงรายทัว่ทัง้สวน ท าให้ดูแล้วเหมือนอยู่ในเทพนิยาย
เลยที่เดียว  ***ทั้งน้ีการจัดแสดง LED ROSE ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ กรณีฝนอาจมีการปิดการแสดง ทั้งน้ี
บริษัทฯ ไม่สามารถก าหนดได้  *** 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

หมำยเหตุ :  กรณี LED ROSE ปิดปรบัปรงั บริษทัฯ จะน าท่านไปชม มาด“ูVIVA” เกาะลอยน า้ไดพ้ลงังาน

แสงอาทิตย ์แห่งแรกของโลกเกาหลีใต ้“Viva” หรือสถานที่เพ่ือกิจกรรมและความบันเทงิขนาด

ใหญ่เตม็ไปด้วยหอประชุมขนาด 700 ที่น่ัง ร้านอาหารและศูนย์การค้าซ่ึงขับเคล่ือนด้วยพลังงาน

แสงอาทติย์เตม็ประสทิธภิาพ บนแม่น า้ฮันในกรุงโซล  โดยเกาะแห่งนี้ลอยตัวอยู่บนผืนน า้ด้วย 24 

ถุงลมนิรภัยขนาดใหญ่ สามารถรองรับน า้หนักการก่อสร้างได้ถึง 6,400 ตันในขณะที่ตัว “Viva” 

มีน า้หนัก 2,000 ตันเท่านั้น บนโครงสร้างอาคาร 3 ช้ัน ซ่ึงครอบคลุมไปด้วยแผงเซลล์แสงอาทติย์

54 ตารางเมตร ให้ก าลังการผลิตต่อวันที่ 6 กโิลวัตต์เพ่ือพลังงานแก่สิ่งอ านวยความสะดวกภายใน

อาคารและส่องสว่างตัวอาคารในยามค ่าคืน  

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนู หมูย่ำงเกำหลีแสนอร่อย เมนูยอดฮิต!!  (4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ทีพ่กั  น ำท่ำนเขำ้สู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

 

 



 

 
 

 

วนัทีส่ี ่        น ้ำมนัสนเข็มแดง (RED PINE)  - ชอ้ปป้ิงเครือ่งส ำอำงปลอดภำษี COSMETIC OUTLET  

                 โรงงำนสำหร่ำย + ใส่ชุดฮนับก – ดิวต้ีฟรี – ชอ้ปป้ิงเสื้ อผำ้ รองเทำ้แฟชัน่ ณ  

              ตลำดเมียงดงยอดฮิต ( สยำมสแควรเ์กำหลี )  
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  (5) 
จากน้ันพาท่านไปชม  RED PINE  หรือ น ้ ำมนัสนเข็มแดง  สมุนไพรช่ือดังที่ได้รับความนิยมมาก

ในตอนน้ี สรรพคุณช่วยลดระดับน า้ตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  ล้างสารพิษหรือดีทอ็กซ์ 

เลือดให้สะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผูป่้วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมัน

อุดตันในเสน้เลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขขอ้เสื่อม   จากน้ันน าท่านช้อปป้ิง เครือ่งส าอาง

ปลอดภาษี เวชส าอาง COSMETIC OUTLET ช้อปป้ิงเคร่ืองส าอางยอดนิยม เช่น โบทอ็กเกาหลีช่ือดัง , 

SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก) , WATER DROP (ครีมน า้แตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม , 

แป้งม้าโยก, เซร่ัมโบทอ็กเกาหลี  ซ่ึงราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกอืบเทา่ตัว และบางผลิตภัณฑยั์งไม่มีขายในไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน  พาท่านชม โรงงำนสำหร่ำยเกำหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย 

พร้อมชิมสาหร่าย หรือจะซ้ือเป็นของฝากกลับบ้านกไ็ด้    จากน้ันพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับ

การสวมชุดประจ าชาติเกาหลี   “ ชุดฮนับก”  ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเกบ็ภาพความประทบัใจ  

จากน้ันน าท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ท ำคิมบบั (ขำ้วห่อสำหร่ำย) เรียนรู้วิธีการท า คิมบับ (ข้าวห่อ

สาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ 

ห่ันเป็นช้ินๆพอดีค า จ้ิมกับโชยุ ญ่ีปุ่นหรือวาซาบิกไ็ด้ 
 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูโอซมั บุลโกกิ ประกอบไปดว้ย ปลำหมึกสดหัน่

ช้ินพอดีค ำ และเนื้ อหมู สไลดที์ผ่่ำนกำรหมกัดว้ย

เครือ่งปรุงสูตรตน้ต ำรบัจนเขำ้กนั  (6) 
 

จากน้ันน าท่าน  ชอ้ปป้ิงแหล่งสินคำ้ปลอดภำษี (ดิวต้ีฟรี) 

สิน ค้าแบรนด์ เนม อาทิ นาฬิกา ,แว่นตา , กระ เป๋า , น ้าหอม 

เครื่องส าอางแบรนด์ชัน้ดัง อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , 

SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบรนดด์งั อาทิ MCM , LOUIS 

VUITTON, CHANEL  ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย   จากน้ัน ยังไม่พอน า



 

ทา่นไปช้อปป้ิงต่อกนัที่  “ ตลาดทีฮ่อตทีสุ่ดของเกาหล”ี ตลำดเมียงดง หรือ สยำม สแควรเ์กำหลี 

ตลาดแห่งน้ีท่านจะพบกับสินค้า อาท ิเสื้อผ้าแฟช่ัน แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้า

แบรนด์ NIKE  Adidas และรองเทา้ที่ก าลังเป็นที่นิยมในตอนน้ี fila  หรือจะเลือกช้อปป้ิงเคร่ืองส าอาง 
ETUDE HOUSE  SKIN FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ให้ท่านได้เลือกซ้ือ

มากมาย ที่ส าคัญตลาดแห่งน้ียังโด่งดังเร่ือง Food Street อีกด้วย เพราะนอกจากสินค้าแฟช่ันต่างๆแล้วยังมี
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเคร่ืองดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม หลากหลายร้านให้ท่านเลือกทานมากมาย อาท ิ

เครปสตอเบอร่ี มันฝร่ังทอด น า้ผลไม้ กุ้งทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอร่ี สายไหมสีรุ้ง และ อาหารอร่อยที่

น่าสนใจอกีมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนู จิมดกั ไก่พะโลแ้สนอร่อย (7) 
 

ทีพ่กั  น ำท่ำนเขำ้สู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

 

วนัทีห่ำ้       ศูนยโ์สมเกำหลี – ฮ็อกเกตนำมู - หอคอยโซลทำวเวอร ์(คลอ้งกุญแจคู่รกั) - พลอยอเมทิส    

                รำ้นละลำยเงินวอน - อินชอน - กรุงเทพฯ         
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม (8) 
จากน้ันน าท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกำหลี ที่ช่วยเสริมสร้างความแขง็แรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและ

ปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกัน

โรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็งและเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะได้จด

ทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก   จากน้ันน าท่านรู้จักและเข้าใจ “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกต็นามู”  ชาว

เกาหลีนิยมน ามารับประทาน เพ่ือช่วยป้องกันโรคตับแขง็ไม่ให้ถูกท าลายจากการด่ืมกาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล์ 

สารตกค้างจากอาหารและยา   จากน้ันน าทา่นสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าข้ึนลฟิท)์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

พาท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From The Stars” (ยยัตัวรา้ยกับนายต่างดาว) และ ซีรียเ์ร่ือง 

F4  เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก    สูงถึง 480 

เมตร เหนือระดับน า้ทะเล  อิสระใหท่้านชมวิวบรรยากาศบา้นเมืองเกาหลี หรือ จะคลอ้งกุญแจคู่รัก เพราะ

คนเกาหลีมีความเช่ือว่าถ้ามาคล้องกุญแจคู่รักที่น้ี “จะท าใหรั้กกันยนืยาวไม่พรากจากกัน”   จากน้ัน หำกมี

เวลำ จะน าท่านชมโรงงานเจียระไน พลอย อเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพ

และน าโชค โดยมีต้ังแต่สม่ีวงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาท าเป็น

แหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยข้อมือ     
 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนู ไก่ตุน๋โสม อำหำรต ำรบัชำววงั (9) 
 

จากน้ันน าท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซ้ือของฝากที่ 

“ รำ้นละลำยเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่างๆ ข้าวพอง

รสชาติต่างๆ เหล้าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีที่มีให้เลือก

หลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระทะ

เกาหลีช่ือดังฯลฯ ให้ท่านเลือกช้อปป้ิง ไดเ้วลำอัน

สมควรน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินอินชอน เพือ่ท ำ

กำรเช็คอินทต์ัว๋เครือ่งบนิ และ สมัภำระ.... 
 

 
 

19.55  น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 001 (บริกำร SNACK BOX บนเครือ่ง) 
 

23.35 น. คณะเดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพและควำมประทบัใจจำกพวกเรำทุกคน………… 

 

 HAPPY TOGETHER  

ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดินทาง ทา่นละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500บาท) 

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกทา่นที่สนามบินสุวรรณภมิู 
 

 

 

 

 

 



 

อตัรำค่ำบริกำร เดือน พฤษภำคม 2562 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

วนัท่ี 09 - 13 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 10 - 14 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 11 - 15 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 12 - 16 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 13 - 17 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 14 - 18 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 15 - 19 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 16 - 20 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 17 - 21 พฤษภำคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 19 - 23 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 20 - 24 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 21 - 25 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 22 - 26 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 23 - 27 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 25 - 29 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 26 - 30 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 27 - 31 พฤษภำคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 



 

วนัท่ี 28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

 

 

** รำคำเดก็อำยุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) รำคำ  5,900 บำท ** 
*** รำคำจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน รำคำ 8,900 บำท *** 

อตัรำค่ำบริกำร เดือน มิถุนำยน 2562 
 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

วนัท่ี 01 - 05 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัท่ี 02 - 06 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัท่ี 04 - 08 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัท่ี 05 - 09 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 07 - 11 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัท่ี 08 - 12 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัท่ี 10 - 14 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัท่ี 12 - 16 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัท่ี 14 - 18 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัท่ี 15 - 19 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัท่ี 16 - 20 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 



 

วนัท่ี 19 - 23 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 20 - 24 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัท่ี 22 - 24 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัท่ี 23 - 27 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัท่ี 25 - 29 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

วนัท่ี 26 - 30 มิถุนำยน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร เดือน กรกฎำคม 2562 
 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

วนัท่ี 02 - 06 กรกฎำคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 04 - 08 กรกฎำคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 08 - 12 กรกฎำคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 11 - 15 กรกฎำคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 14 - 18 กรกฎำคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 16 - 20 กรกฎำคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

 
** รำคำเดก็อำยุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) รำคำ  5,900 บำท ** 
*** รำคำจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน รำคำ 8,900 บำท *** 



 

 

อตัรำค่ำบริกำร เดือน สิงหำคม 2562 
 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

วนัท่ี 22 - 26 สิงหำคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 25 - 29 สิงหำคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 27 - 31 สิงหำคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

 

อตัรำค่ำบริกำร เดือน กนัยำยน 2562 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

วนัท่ี 01 - 05 กนัยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 02 - 06 กนัยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 03 - 07 กนัยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 04 - 08 กนัยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 05 - 09 กนัยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 09 - 13 กนัยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 10 - 14 กนัยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 



 

วนัท่ี 11 - 15 กนัยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 13 - 17 กนัยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 16 - 20 กนัยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 17 - 21 กนัยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 19 - 23 กนัยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 20 - 24 กนัยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 21 - 25 กนัยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 22 - 26 กนัยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 23 - 27 กนัยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 25 - 29 กนัยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 26 – 30 กนัยำยน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 28 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 

 

** ขอ้ควรทรำบ ** 
1. วนัเดินทำง “ กรุณำเตรียมเอกสำรกำรท ำงำน” เช่น หนงัสือรบัรองกำรท ำงำน , นำมบตัร , บตัร

พนกังำน หรือหำกมีธุรกิจส่วนตวัตอ้งมีนำมบตัร หำกเปลีย่นชื่อสกุลตอ้งน ำเอกสำรมำยนืยนั 
2. โปรแกรมทวัรอ์ำจมีกำรสลบัปรบัเปลีย่นโปรแกรมตำมควำมเหมำะสมของหนำ้งำน อำทิ หำกมีฝน

ตก หรือ รถติด อำจปรบัโปรแกรม (ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัสถำนกำรณห์นำ้งำน ) ไกดแ์ละหวัหนำ้ทวัรจ์ะแจง้

ใหท้รำบในแต่ละวนั  
3. รำ้นชอ้ปป้ิงท่ีทำงรฐับำลใหท้วัรล์ง ตำมท่ีระบุในโปรแกรมทวัร ์ขอควำมร่วมมือลูกทวัรล์ง

ทุกรำ้น ซ้ือไม่ซ้ือไม่ว่ำกนั  ทำงบริษทัฯไม่มีนโนบำยบงัคบัซ้ือแต่อย่ำงใด ข้ึนอยู่กบัควำมพึงพอใจของลูกคำ้  



 

4. ประเทศเกำหลีใตม้ีช่ำงภำพมำถ่ำยรูปแลว้มำจ ำหน่ำยวนัสุดทำ้ยลูกทวัรท่์ำนใด

สนใจสำมำรถซ้ือได.้...แต่ถำ้ท่ำนใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีกำรบงัคบัลูกทวัร์

ทั้งสิ้ น แต่เป็นกำรบอกกล่ำวล่วงหนำ้ 

5. ทวัรน์ี้ จดัใหเ้ฉพำะลูกคำ้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตำมรำยกำรของทวัรทุ์กวนัเท่ำนั้น  หำกท่ำนไม่

สำมำรถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมำร่วมทวัรเ์พยีงเพือ่กำรใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในรำคำพิเศษ  

หำกท่ำนไม่แจง้ และปรำกฏว่ำท่ำนไม่รวมทวัรใ์นบำงวนั ทำงบริษทัจะคิดค่ำ

ด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD*** 

 



 

 

อตัรำนี้ รวม 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อนิชอน - กรุงเทพ  (ตัว๋กรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ทา่น  

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ    

 ค่ำน ้ ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 15 กก. / ห้ิวข้ึนเครือ่งได ้12 กก.  

 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 

 

อตัรำนี้ ไม่รวม 
 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่ำใชจ่้ำยเพิม่อีก 3,000 บำท ส ำหรบัพำสต่ำงชำติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 



 

 ค่าทิปส าหรบัคนขบัรถ ไกดท้์องถิน่ หวัหน้าทวัร ์(50,000 วอน หรือ 1,500 บาท) 
 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงือ่นไขกำรช ำระเงิน 
 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจ า 10,000 บาท ส าหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 1 วัน  

และ ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช ำระก่อนเดินทำงอย่ำงนอ้ย 30 วนั (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ ช าระไม่

ครบ หรือ เชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสิทธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

เงือ่นไขกำรยกเลิก 
 

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย เม่ือวีซ่าผ่านแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

2. ****รำคำดงักล่ำวเป็นรำคำโปรโมชัน่ ไม่สำมำรถยกเลิกกำรจองไดทุ้กกรณี ****  

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่
มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 
 

หมำยเหตุ 
 

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ

ช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการ

ปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน

เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะน าไปยังประเทศ             

น้ัน ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถงึขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้ นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม 

ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  



 

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์

และจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบ

ยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบช าระเตม็มี

เงื่อนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า 

แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากบัเท่าน้ัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติด

ตัวขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ิน

ไม่เกิน 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนด รวมถงึสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ 

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่

ท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมา

จากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก 

 
 

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนทีไ่ดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ” 
 

 


