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ตามรอยซีรีย์ WINTER LOVE SONG เกาะนามิ เรียนการท ากิมจิใส่ชุดประจ าชาติ 
สนุกสุดเหว่ียงกับสวนสนุก LOTTE WORLD + ช็อปป้ิง ท่ี ยอจู เอ้าท์เล็ต 
ชมวิวกรุงโซลทาวเวอร์ 360 องศา + TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM 
ช็อปป้ิงตลาดดังเมียงดง+ทงแดมุน + สนุกสนานกับ ONE MOUNT SNOW PARK 

ความพเิศษของโปรแกรมทวัร์นี ้
พเิศษ1. พกัซูวอน1คืน กรุงโซล2คืน อิสระอาหาร 1 มือ้ 
พเิศษ2. BBQ KOREA เนือ้ หมู ไก่ ปลาหมกึ เตมิไม่อัน้ 
พเิศษ3. LOTTE WORLD+ ONE MOUNT SNOW PARK 
พเิศษ4. ถ่ายรูป TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM 
พเิศษ5. DRUM CAT SHOW + ชอ็ปป้ิง YEOJU OUT LET 

ฉีกกฎการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ ที่หวงัจะจองทวัรจ์ากบริษทัทวัรใ์นเมืองหลวง มาจองทวัรจ์ากบริษทัทวัรต์า่งจงัหวดั

ที่มีค่าบริหารจดัการส าหนกังานนอ้ยกว่า ราคาทวัรเ์ลยถูกกว่า แตคุ่ณภาพการบริการเหมือนกนั เสน้ทาง และ

โปรแกรมทวัรไ์ม่แตกตา่งกนั (แตต่อ้งเลือกบริษทัทวัรท์ี่จดทะเบียนกบัส านกัทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวที่ถูกตอ้งเท่านั้น)  

ศกัยภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ไม่แตกตา่งกนั  
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ก าหนดการเดนิทางดูด้านล่างโปรแกรมทวัร์ 
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
20.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ F ประตทูางเข้า 

4 สายการบิน BUSINESS AIR (8B) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวย
ความสะดวกด้านสมัภาระเช็คอิน 

 สายการบิน BUSINESS AIR ใช้เคร่ือง BOEING 767-300 จ านวน 272 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 2-
3-2 มีบริการอาหารร้อนเสริฟทัง้ขาไปและขากลับ บริการเคร่ืองดื่มตลอดเที่ยวบิน 

วันท่ีสอง อินชอน – ประเทศเกาหลีใต้ –หมูบ้านฝร่ังเศส – ONE MOUNT SNOW PARK KOREA เกาะ
นามิ ย้อนรอยซีรีย์ WINTER LOVE SONG – โรงแรมเมืองซูวอน 

00.10 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ โดยเท่ียวบนิท่ี 8B868 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน 
07.30 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานนานาชาตอิินชอน  

สาธารณรัฐเกาหลีใต้  (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ช.
ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือ
สะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและศลุกากรแล้ว ขอต้อนรับทกุทา่นสู ่
สาธารณะรัฐเกาหลีใต้  รถโค้ชพาทา่นข้ามทะเล
ตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาตท่ีิยาวกวา่  4.42กม.  และ
มียอดโดมสงู 107 เมตร  น าท่านเดนิทางสู่  เมืองพาจู จากนัน้น าท่านสู่ LA PROVENCE แห่ง
เกาหลี  สมัผสับรรยากาศหมูบ้่านสไตล์ฝร่ังเศส  มีตกึเป็นสีตา่งๆ สดใสมากๆ สีสรรบ้านเรือนท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของเมืองโพรวองซ์ ในฝร่ังเศส ตกแตง่สวยงามมาก ด้านในก็จะมีของขายหลากหลายแบบ 
เชน่ ร้านขายเบเกอร่ี  ร้านขายเคร่ืองครัว ร้านขายต้นไม้และดอกไม้ ร้านขายไอศกรีม  ไว้ให้ทา่นได้ชม
และเลือกซือ้ได้ และยงัสามารถหามมุถ่ายรูปสวยได้ทกุมมุ  และหมูบ้่านแหง่นีย้งัเป็นสถานท่ีถ่ายท า
ภาพยนต์เกาหลีท่ีโดง่ดงัมาหลายเร่ือง อีกด้วย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) ชาบู ชาบู สุกีห้ม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพืน้เมืองของ
คาบสมทุรเกาหลีตัง้แตส่มยัมองโกเลียบกุคาบสมทุรเกาหลี ลกัษณะคล้ายสกีุห้ม้อไฟของ 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ One Mount ตัง้อยู่ท่ีเมือง Goyang แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดใกล้
กรุงโซล ซึ่งเพิ่งเปิดตัวเม่ือต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ด้วยพืน้ท่ีมากถงึ 161,602 ตาราง
เมตร ภายในแบ่งพืน้ท่ีเป็นหลายส่วนพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น 
Fitness & Golf, Club,  Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นต้น 
นอกจากนี ้ยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท ามิวสิควีดีโอเพลง"
เจนเทิลแมน" ( Gentleman) ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค แจ-ซงั" 
นกัร้องหนุม่ชาวเกาหลีใต้ เจ้าของเพลง"กงันมั สไตล์" ท่ี
โดง่ดงัไปทัว่โลกเม่ือปีท่ีผา่นมา หรือ แม้กระทัง่ รายการ
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ยอดฮิต Running Man ก็เคยมาถ่ายท าท่ีน่ี พาทกุทา่นเดนิทางเข้าในสว่นของ สกีโดม ซึง่เป็นการ
จ าลองลานสกีในร่มอนักว้างใหญ่ ไมต่า่งไปจากลานสกีท่ี
นกัทอ่งเท่ียวจะสมัผสัได้ในชว่งฤดหูนาว โดยสามารถ
สนกุสนานกบัการเลน่สกีหรือ สโนว์บอร์ดได้ตามความ
ถนดั *** (ราคานีไ้ม่รวมค่าเข้า SNOW PARK  ท่าน
ใดสนใจโปรดสอบถามราคา กับ หัวหน้าทัวร์  ท่าน
ใดท่ีไม่สนใจเล่น SNOW PARK  สามารถเดนิช็อป
ป้ิงตามอธัยาศัย มีทัง้ H&M ADIDAS และมีอีก
หลากหลาย แบรนด์ ชัน้น า   ค่าเข้า SNOW PARK  
15000 วอน สามารถเล่นเคร่ืองเล่นได้หลายชนิด ทัง้   
ปันจีจั้มฟ์ ไม้ลากเล่ือน ม้าหมุน สไลเดอร์ ) 

บ่าย เดนิทางไปท่าเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยังเกาะนามิ  
สถานท่ีโรแมนตกิอีกแหหนึง่ส าหรับคูรั่กคูห่นุม่สาว 
ครอบครัว เพ่ือน ๆ หนึง่ในสถานท่ีถ่ายท าละคร เกาหลี  
Winter Love Song หรือ เพลงรัก   ในสายลมหนาว  เกาะ
นามิ มีรูปร่างเหมือนใบไม้ท่ีลอยอยูท่างตอนเหนือของ
แมน่ า้ฮนั ณ ท่ีแหง่นี ้ทา่นสามารถเชา่จกัรยานหรือ

มอเตอร์ไบท์เท่ียวรอบเกาะ เดนิเลน่ชมสวนเกาหลี คาราวะสสุานนายพลนามิ เดนิผา่นกลางแมกไม้
แหง่สวนสนท่ีสงูเสียดฟ้าเพ่ือสขุภาพ ผา่นดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลดั เลือกนัง่ท่ีม้านัง่ข้างชายฝ่ังเพ่ือ
ชมบรรยากาศโรแมนตกิใต้เงาไม้ มองดพูนัธุ์สตัว์ตา่ง ๆ เชน่ นกกระจอกเทศ กระตา่ย กระรอก เป็ด 
กวาง ได้เวลาสมควร นัง่เรือประมาณ 5 นาที กลบัมายงัฝ่ัง 

เยน็  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนู“ทัคคาลบี“หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี (2) 
อาหารเล่ืองช่ือแหง่เมืองซุนซอน น าไก่บาร์บีควิ ข้าวเหนียว มนัหวาน ผกัตา่งๆลงผดัรวมกบัซอสแบบ
เกาหลี น าผกักาดเขียวมาหอ่รับประทาน และสามารถดดัแปลงเป็นทคัคาลบีโปคมึหรือข้าวผดัทคัคาล
บี โดยน าข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผดัรวมกบัทคัคาลบี  

พัก ATHENE HOTEL / HOTEL YAJA / CALIFORNIA หรือระดับเดียวกัน 
วันท่ีสาม ช้อปป้ิงยอจู เอ้าท์เลท - กิมจิสคูล +ใส่ชุดประจ าชาติ- สนุกเตม็อิ่มที่สวนสนุก LOTTE 

WORLD ผลิตภัณท์คอสเมตคิ –  ตลาดทงแดมุน – โรงแรมกรุงโซล 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (3) 
07.00 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองยอจู  น าท่านช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์ดัง ณ YEOJU PREMIUM 

OUTLET ซึ่งถือว่าเป็นเอาท์เล็ตใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงในเอเชีย ด้วยพืน้ท่ีกว่า 27,000 ตร.ม. ทา่น
จะพบกบัสินค้าจากแบรนด์หรูทัว่โลก และเกาหลีร้อยย่ีสิบแบรนด์ดงั อาทิเชน่ อาร์มาน่ี เอสคาดา กชุช่ี 
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แฟร์รากาโม สินค้าท่ีน ามาขายท่ีเอาท์เล็ตนีร้าคาถกูกวา่ห้างในตวัเมืองกวา่ 65 เปอร์เซนต.์.. อิสระให้
ทกุทา่นได้เลือกซือ้สินค้ามากมาย 

  

 น าท่านเดนิทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ  เพ่ือให้ทา่นเรียนรู้วฒันธรรมการท ากิมจิให้ทา่นได้
สนกุสนานเพลิดเพลินกบัการท ากิมจิพร้อมทัง้สวมชดุฮนับกเป็นชดุประจ าชาตขิองเกาหลีพร้อม
ถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึและทา่นยงัสามารถน ากิมจิ  ผีมือของทา่นกลบัไปเป็นของฝากได้อีกด้วย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) บริการท่านด้วยเมนู หมูย่างเกาหลี ( PORK CALBI) 
ต้นต ารับอาหารเล่ืองช่ือของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมยูา่งท่ีผา่นการหมกัจนได้ท่ี น ามายา่งบนเตา
ถ่านร้อนๆ สกุก าลงัดี แล้วตดัชิน้พอค า รับประทานกบัซอส, กระเทียม, กิมจิ และใช้ใบผกักาดหอมสด
หอ่เป็นค าๆ คล้ายเม่ียงค า แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวย 

บ่าย จากนัน้น าทา่นสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ ( Lotte World) (สวนสนกุในร่มท่ีใหญ่ท่ีสดุ) ดนิแดนแหง่
ความสนกุหฤหรรษ์และไฮเทคเป็นสวนสนกุในร่มท่ีใหญ่ท่ีสดุในเกาหลีได้รับความนิยมมากจาก
นกัทอ่งเท่ียวทกุชาตอิยูใ่นเขตซมัชิล( Jamsil-dong)ของกรุงโซลแตล่ะปีมีเยาวชนมาเท่ียวกนัมากมาย 
สวนนีจ้ะประกอบด้วยการผจญภยัในสวนสนกุล็อตเต้เวิลด์ ละเกาะมหศัจรรย์ ซึง่ลอยอยูก่ลาง
ทะเลสาปมีศนูย์การค้าพิพิธภณัฑ์พืน้บ้าน โรงหนงั ลาน สเก็ตน้าแข็ง โรงแรมและศนูย์กีฬา (เวลา
เปิด-ปิดบริการ 09.00 น. - 23.00 น.)   Star Avenue สตาร์ อเวนิว  คือสถานท่ีซึง่ซึง่รวบรวมหุน่
ดารา นกัร้อง นกัแสดงตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น "Star Showcase" จะจดัแจงด้วยพรอบ และเสือ้ผ้าตา่งๆ ท่ี
ใช้ใน ซ่ีร่ีส์ หรือ รายการตา่งๆ  "Star Center" ห้องท่ีจะฉายคลิปในระดบั HD และเป็นห้องแบบ 360 
องศา และ “Music Star” เป็นมมุท่ีสามารถเข้าไปฟังเพลงเกาหลี และเลือกเพลงตามต้องการจากนัน้
ก็อดัไส่ souvenir CD และท่ีพลาดไมไ่ด้คือมมุ “Drama Star” มมุนีจ้ะน าเสนอฉากจากในละคร  หรือ
ซีร่ีส์นัน้ๆ  และหุน่ดาราเกาหลีใว้เพ่ือให้ทา่นได้ถ่ายรูปกบัดาราเกาหลีใด้เหมือนจริง  และพิพิธภณัฑ์
พืน้บ้านเกาหลี จดัแสดงวิถีความเป็นอยูข่องคนพืน้บ้านเกาหลีในอดีตมีบรรยากาศเกาหลีสมยัโบราณ  
ถ้าใครเลน่เคร่ืองเลน่จนเม่ือยแล้วท่ีน่ีก็นา่สนใจไมใ่ชน้่อยเลยทีเดียวจากนัน้ น าทา่นสู่ COSMETIC 
OUTLET ของนกัช้อปชาวไทยให้ทา่นได้เลือกซือ้กลบัไปฝากเป็นของท่ีระลกึ อาทิเชน่ ROJUKISS 
ซึง่ราคาถกูกวา่ท่ีเมืองไทยเกือบเทา่ตวัและบางผลิตภณัฑ์ยงัไมมี่ขายในไทย 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (5) บริการท่านด้วยเมนูข้าวย าบิบิมบัพ 
 จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงตลาดดังที่ ตลาดทงแดมุน ท่ีตลาดนีเ้ราสามารถซือ้ข้าวของ และตอ่ราคา

ได้อยา่งสนกุสนาน เพราะมีร้านค้าตา่งๆ มากมาย ตัง้อยูท่า่มกลาง บรรยากาศแบบโบราณ และมีแสง
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สีและดนตรีตลอดคืน สินค้าท่ีมีมากท่ีสดุในตลาดนี ้คือ เสือ้ผ้า เคร่ืองแตง่กาย เคร่ืองหนงั ชดุ
สภุาพสตรีและเดก็ เคร่ืองนอน เคร่ืองใช้ในบ้าน รองเท้า เคร่ืองกีฬา ฯลฯ  

พักที่   DREAM HOTEL / VICTORIA HOTEL / SKY CITY หรือระดับเดียวกัน 
วันท่ีส่ี           ศูนย์โสม - ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – พระราชวังแห่งความรัก ชางดอ็กกุง –  ฮอ็กเกตนามู ดวิตีฟรี

ของปลอดภาษี – โซลทาวเวอร์ชมวิวกรุงโซล + คล้องกุญแจคู่รัก – ตลาดดังเมียงดง พเิศษ
กับโชว์ DRUM CAT SHOW    

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) 
 หลังอาหารเช้า พาท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลีหรือ

ราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูก น ามาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลา
นานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีน ระบวุา่ โสมเป็น
สมนุไพรท่ีชว่ยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด 
ชว่ยท าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลงัโดยสว่นรวมสรรพคณุทางการแพทย์ ชว่ยบ ารุงหวัใจ ป้องกนั
โรคหวัใจขาดเลือด เสริม  ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆ นี ้โสมเกาหลีอาจจะ
ได้จดทะเบียนมรดกโลก  โดยองค์การยเูนสโก  ทกุวนันีผ้ลิตภณัฑ์โสมเป็นสิ่งท่ีขาดไมไ่ด้ส าหรับผู้ ท่ี
ค านงึถึงสขุภาพในปัจจบุนั จากนัน้พาท่านผ่านชม บลูเฮ้าส์ ท าเนียบประธานาธิบดีของเกาหลี
ใต้ (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทัง้สิน้)  น าทา่นถ่ายรูปเป็นท่ี
ระลกึกบัอนสุาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์  สญัลกัษณ์ความเป็นอมตะ  ชมทศันียภาพอนัสวยงามของภเูขารูป
หวัมงักรและวงเวียนน า้พนุบัเป็นจดุท่ีมีฮวงจุ้ยท่ีดีท่ีสดุของกรุงโซล จากนัน้น าท่านชมพระราชวังชา
งด๊อกกุง  (Changdeokgung Palace) เป็นพระราชวงัล าดบัท่ีสองท่ีถกูสร้างตอ่จากพระราชวงัเคียง
บกกงุ (Gyeongbukgung Palace) ในปี ค.ศ. 1405 และความส าคญัในการเป็นท่ีพ านกัของ
พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมยัราชวงศ์โชซอน (Joseon)  และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงั
ส าคญัท่ียงัคงรักษาไว้ ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐานชัน้นอกพระราชฐาน  ชัน้ใน และสวนด้านหลงั
ส าหรับเป็นท่ีพกัผอ่นของพระมหากษัตริย์ ซึง่มีต้นไม้ขนาดยกัษ์ท่ีมีกวา่ 300 ปี, บอ่น า้ และศาลา
ริมน า้พระราชวงัแหง่นีเ้ป็นท่ีพ านกัของพระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ในสมยัราชวงศ์โชซอน 
(Joseon) ปัจจบุนัยงัคงเหลือความงดงามบางสว่นของพระราชวงั ได้แก่ พระต าหนกั Injeongjeon, 
พระต าหนกั Daejojeon, พระต าหนกั Seonjeongjeon, และพระต าหนกั Nakseonjaeสวนลบั หรือ
สวนต้องห้าม หรือฮวูอน (Huwon) ตัง้อยูบ่ริเวณด้านหลงัของพระราชวงัท่ีถกูสร้างขึน้ในสมยักษัตริย์ 
Taejong เพ่ือเป็นสถานท่ีพกัผอ่นส าหรับพระราชวงศ์ เดมิสวนแหง่นีมี้ช่ือวา่ ‘Bukwon’ หรือ 
‘Geumwon’ แตถ่กูเปล่ียนช่ือเป็น ‘Biwon’ ในรัชสมยัของกษัตริย์ Kojong สวนแหง่นีถ้กูดแูลและ
บ ารุงรักษาไว้เป็นอยา่งดี และดสูวยงามมากโดยเฉพาะในชว่งฤดใูบไม้ร่วง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร( 7)บุฟเฟต์บาบีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เนือ้หมู เนือ้ไก่ 
เนือ้วัว ปลาหมึก กุ้ง อาหารเกาหลี เตมิไม่อัน้ 

http://www.jointtravel.com/travel-information-gallery/gyeongbokgung-palace-gwanghwamun-square.html
http://www.jointtravel.com/travel-information-gallery/gyeongbokgung-palace-gwanghwamun-square.html
http://www.jointtravel.com/travel-information-gallery/gyeongbokgung-palace-gwanghwamun-square.html


 

 

 

 

6 

 

 

ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

บ่าย จากนัน้พาทา่นชมศูนย์สมุนไพร ฮอ็กเกตนามู ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาท่ี
ปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน า้ทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพนัธุ์ฮ็อกเกตนี.้..ชาวเกาหลีรุ่น
ใหมน่ิยมน ามารับประทานเพ่ือชว่ยดแูลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไมถ่กูท าลายจาการ
ด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บหุร่ี สารตกค้างจากอาหารและยา   จากนัน้น าทา่นช้อปป้ิงปลอดภาษี  ช้อป
ปิง้สินค้าแบรนด์เนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวน่ตา,เคร่ืองส าอาง,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็น
โทรศพัท์มือถือ ให้ทา่นอิสระได้เลือกซือ้อยา่งเตม็ท่ี น าท่านย้อนรอยละครดัง ชมวิวกรุงโซล โซล
ทาวเวอร์   “Witch You Hee““Kim Sang Soon“ “ Boys Over Flowers หรือ F4 เกาหลี “ณ 
เขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง  กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสงูท่ีสดุใน
โลก  สงูถึง 480 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ณ เขานมัซานใจกลางเมืองหลวง ชมทศันียภาพกรุงโซล
และชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา และท่านสามารถคล้องกุญแจคู่รัก ตามความเช่ือได้ 
(อิสระไม่รวมลิฟท์+เทด็ดีแ้บร์ )น าท่านช้อปป้ิงตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ
สยามสแควร์เกาหลี หากทา่นต้องการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลีเป็นอยา่งไร ก้าวล า้น าสมยัเพียงใด
ทา่นจะต้องมาท่ีเมียงดงแหง่นีพ้บกบัสินค้าวยัรุ่น อาทิ เสือ้ผ้าบรุุษ-สตรี เคร่ืองส าอางดงัๆ อาทิ 
ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีก
มายให้ทา่นได้เลือกซือ้ซึง่ราคาถกูกวา่ท่ีเมืองไทย 2-3 เทา่ 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย 
 จากนัน้พเิศษ+++น าทุกท่านชมโชว์  Drum Cat Show เป็นโชว์การตีกลองและเล่นเคร่ือง

ดนตรีสากลอย่างมหัศจรรย์และสนุกสนานเป็นการแสดงใหม่ล่าสุด ของบรรดาสาวๆ สวย
สุด เซ็กซ่ี 

พักที่   DREAM HOTEL / VICTORIA HOTEL / SKY CITY หรือระดับเดียวกัน 
วันท่ีห้า         พลอยอเมทสิ – ร้านสมุนไพรน า้มันสน - ถ่ายรูป 3 มิต ิTRICK EYE MUSEUM+ICE 

MUSEUM  ซุปเปอร์มาเก็ตละลาย เงนิวอน –  สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (8) 
 หลังอาหารน าท่านชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมว่ง พลอย

แหง่สขุภาพและน าโชค โดยมีตัง้แตสี่มว่งออ่นเย็นตาจนถึงสีมว่งไวน์ มีเสนห์่เย้ายวนใจ พลอยนีจ้ะ
งามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสร้อยข้อมือ   จากนัน้ น าทา่นเย่ียมชม RED PINE เป็น
ผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน า้มันสน  ท่ีมีสรรพคณุชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคมุอาหารและ
รักษาสมดลุในร่างกาย  จากนัน้น าท่านอิสระชม  TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM  
ผลงานการ  สร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติ  โดยท่านจะได้สนุกสนานกับ
การถ่ายรูปแอ็คช่ันท่าทางต่างๆ กบัภาพแนวมิตท่ีิเกิดจากความคดิสร้างสรรค์และจินตนาการของ
การสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิตท่ีิรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพ
โดยกระตุ้นความเคล่ือนไหวของภาพให้มีมิตเิหมือนจริงโดยให้ผู้ชมเข้าไปมีสว่นร่วมถ่ายภาพ  เม่ือ
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ผา่นเข้าไปในภาพนัน้ๆ ภาพทกุภาพจะออกมาดปูระหนึง่เหมือนจริงในเหตกุารณ์  จนทา่นจะอทุานวา่
มนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไมอ่อกเลยวา่อนัไหนภาพวาดและของจริง  โดยผลงานของทา่น  จะ
สวยงามและสามมิตสิมค าร ่าลือหรือไมก็่ต้องให้เพ่ือนตดิชมกนัเอง โปรแกรมใหม่ ล่าสุด !!  ICE 
MUSEUM  เป็นโซนน า้แข็งแกะสลักรูปต่างๆ ก่อนเข้าจะมีผ้าห่มให้ยืมฟรี หยบิได้ ท่านละ  
1 ผืน อุณหภูมิข้างใน ประมาณ  - 4 องศา 

เที่ยง เมนูใหม่ล่าสุด จิมดัก  JIM DAK  (9)เป็นไก่ผัดกับวุ้นเส้นและผักอร่อยมากมาย 
บา่ย น าทา่นจากนัน้พาทกุทา่นเพลิดเพลินด้วย จากนัน้เตรียมตวักลบักรุงเทพ แวะซือ้ของ (ละลายเงินวอน 

5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่ง ๆ  ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก  ลิตภณัฑ์ของใบและรากฝอยของโสม 
ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นต้น  และยงัมี
หมอนสขุภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกีเ้กาหลี) ชินราเมง( มามา่เกาหลี) 

17.00 น. เดนิทางกลับกรุงเทพฯโดย  เที่ยวบินท่ี 8B867 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
21.10 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน 
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั  

 
***************************************** 

** หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบนิ ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครัง้ก่อนท าการ  
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า  ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ *** 

(รบัเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัรท่ี์จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบจา่ยชาํระขาด และผู ้

จดัไดช้าํระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่าง ๆ แบบชาํระขาดเชน่กนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่าน

ไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอก

เมืองจากประเทศใน 

รายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋

เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน) 

หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหา

ต่าง ๆ ตลอดจนขอ้แนะนํากรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบ  หากท่านมีความจาํเป็นตอ้งรบัฝากของจาก

ผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะนําไปยงัประเทศน้ัน ๆ  หรือนํากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิด

กฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต  เจา้หนา้ท่ีจะไม่รบัฝากกระเป๋าหรือ

ส่ิงของใดใด 
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อตัราค่าบริการ 
ฉีกกฎการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ ที่หวงัจะจองทวัรจ์ากบรษิทัทวัรใ์นเมืองหลวง มาจองทวัรจ์ากบรษิทั

ทวัรต์า่งจงัหวดัที่มีค่าบรหิารจดัการส าหนกังานนอ้ยกว่า ราคาทวัรเ์ลยถูกกว่า แตคุ่ณภาพการบรกิาร

เหมือนกนั เสน้ทาง และโปรแกรมทวัรไ์ม่แตกตา่งกนั (แตต่อ้งเลือกบรษิทัทวัรท์ี่จดทะเบียนกบั

ส านกัทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวท่ีถูกตอ้งเท่านั้น) ศกัยภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ไม่แตกตา่งกนั 
 

ก าหนดการเดินทาง 

เดือนมิ.ย.-ส.ค. 2557 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

31 กรกฎาคม-04 สงิหาคม 15,900 15,900 15,900 5,000 

01-05 สงิหาคม 15,900 15,900 15,900 5,000 

03-07 สงิหาคม 14,900 14,900 14,900 5,000 

04-08 สงิหาคม 14,900 14,900 14,900 5,000 

06-09 สงิหาคม 15,900 15,900 15,900 5,000 

07-11 สงิหาคม 15,900 15,900 15,900 5,000 

09-13 สงิหาคม 19,900 19,900 19,900 5,000 

10-14 สงิหาคม 18,900 18,900 18,900 5,000 

12-16 สงิหาคม 14,900 14,900 14,900 5,000 

13-17 สงิหาคม 15,900 15,900 15,900 5,000 

15-19 สงิหาคม 15,900 15,900 15,900 5,000 

16-20 สงิหาคม 14,900 14,900 14,900 5,000 

18-22 สงิหาคม 14,900 14,900 14,900 5,000 

19-23 สงิหาคม 14,900 14,900 14,900 5,000 

21-25 สงิหาคม 15,900 15,900 15,900 5,000 

22-26 สงิหาคม 15,900 15,900 15,900 5,000 

24-28 สงิหาคม 14,900 14,900 14,900 5,000 

25-29 สงิหาคม 14,900 14,900 14,900 5,000 

27-31 สงิหาคม 15,900 15,900 15,900 5,000 

28 สงิหาคม-01 กนัยายน 15,900 15,900 15,900 5,000 

30 สงิหาคม-03 กนัยายน 14,900 14,900 14,900 5,000 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้ง มคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 20,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าวีซ่าสาํหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3)

ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่4)สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รปูถ่ายสี 2 น้ิว 2 รปู แลว้

ทางบริษัทฯจะเป็นผูด้าํเนินการยืน่วีซ่าใหท่้าน โดยจา่ยค่าบริการต่างหาก (สาํหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว 

เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

 
 หมายเหตทุี่ประเทศเกาหลีใตมี้ช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ  าหน่ายวนัสุดทา้ยลกูทวัรท์่านใด

สนใจสามารถซ้ือไดแ้ตถ่า้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลกุทวัรท์ั้งสนิ แตเ่ป็น

การบอกกล่าวล่วงหนา้ 
 โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรบัเปลี่ยนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั

โดยค านึงถึงผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 
 ทวัรค์รั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตวัออก

จากกรุปทวัร ์ทางบรษิทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเองท่านละ 300 USD ตอ่

ท่าน  
เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้ง ชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือ ทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง อยา่งนอ้ย  21 

วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็ค

ของท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ  ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์

น้ันๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
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นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการ

ของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่

รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารก ารขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึง เพื่อทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐาน

ประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ี

ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง ไม่นอ้ยกวา่  30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ี

ชาํระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ  50 ของค่าบริการท่ีชาํระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการ

นําเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 
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2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมด  หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บั นักท่องเท่ียวหรือ เอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และ อยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียว ทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่ม จากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหนา้

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง  และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี

มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราย การการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  

อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า ภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อ คปิด

สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 



 

 

 

 

12 
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1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3.ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มนําผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั 

ผลไม้ สด ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ี

ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมาก  

 


