
 

 

 

 

 



 

ก าหนดการเดินทาง : พฤษภาคม – กนัยายน 62 (ซมัเมอร!์!) 

(พกัซูวอน 1 คืน / พกัโซล 2 คืน) 
**พาท่านสนุกกบัสวนสนุกเอเวอรแ์ลนดเ์ต็มวนั** 

 
 

 

สายการบินจินแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ข้ึนเคร่ืองสุวรรณภูม>ิ 

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

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

 

** หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดินทางได ้ ทั้งนี้ เพือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่า ชา้

หรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการ

จากสายการบนิ  (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการ

เปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย

เป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 

 

รายการโปรแกรมทวัร ์
 

วนัแรก       กรุงเทพฯ - สนามบนินานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต)้ 
 

 

21.00 คณะพร้อมกนัที่ ณ สนามบิน สุวรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต…ู.. เคานเ์ตอร์…… เคาน์เตอร์สายการ

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

อาํนวยความสะดวกเชค็อนิตัว๋เคร่ืองบินและสมัภาระให้แก่ท่าน…. 
 

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออก 30 นาท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

วนัทีส่อง สนามบนิอินชอน - หมู่บา้นเทพนิยาย - ชมความงดงามของ เกาะนามิ ช่ือดงั (แลนดม์ารค์ 

                  ทีพ่ลาดไม่ได ้) ประสบการณใ์หม่!! การปัน่จักรยานเรียลไบค ์บนรางรถไฟ – เขา้ทีพ่กั 
 

01.05 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง) 

08.25 น.   ถงึสนามบินนานาชาติ  อินชอน  ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่าน

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับ สมัภาระ เรียบร้อยแล้ ว

(เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)  

จากน้ันนาํท่านไปชม ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง  เป็นถนน

เลก็ๆในเมืองย่าน JUNG-GU ของจังหวัดอนิชอน  ใกล้ๆกบั

ท่าเรืออนิชอนออกแบบและตกแต่งตามผนังบ้าน กาํแพง

ต่างๆ  ตลอดทั้ง 2 ฝั่งทางเดิน ตกแต่งเป็นรูปการ์ตูนใน เทพ

นิยาย หรือ การ์ตูนของดิสนีย์ เช่นเร่ือง อลาดิน สโนไวท ์หรือ

ปีเตอร์แพน เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชม  ให้

เวลาท่านได้ ถ่ายรูป กบัความน่ารักของถนนเทพนิยายแห่งน้ี

ตามอธัยาศัย   จากน้ัน นาํท่านชมความงดงามของเกาะช่ือดัง  

เกาะนามิ  หน่ึงในสถานที่ถ่ายทาํซีรี ย์เกาหลีชื่อดัง  เพลงรัก

ในสายลมหนาว  นาํท่านขึ้นเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยังเกาะนามิ

ใช้เวลาเพียง 5 นาท ีในฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้ ต้นไม้นานาพันธุ ์

จะเร่ิมผลิใบ ผลิดอก สร้างสสีนัสวยงามให้กบัเกาะแห่งน้ีอย่ างมาก และอากาศเยน็ๆสบายๆ ประมาณ 10 – 

15 องศา จึงทาํให้บรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อนสาํหรับครอบครัว คู่รัก ที่ แสนโรแมนติก ให้ท่านได้ ถ่ายรูป

สวยๆกบั สวนดอกไม้นานาพันธุใ์นเกาะแห่งน้ี และในช่วงปลาย มี .ค – กลางเม .ย นั้น ดอก

พด-กด หรือที่เราเรียกกนัว่า “ดอกซากรุะ” ก็จะเร่ิมผลิดอกบานสะพรัง่ทัว่ทั้งเกาะ 

ยิง่ท าใหบ้รรยากาศของเกาะงดงาม จนอดที่จะถา่ยรูปทั้งวนัไม่ไดเ้ลยที่เดียว และอกี 1 

ไฮไลทท์ี่พลาดไม่ได้เลยคือ  ทิวตน้สนทีเ่ป็นไฮไลทข์องเกาะนามิ  นาํท่านไปเชคอนิแลนด์มาร์ค แห่ง

น้ี ว่ากนัว่าถ้ามาเกาะ นามิแล้วไม่ได้ถ่ายรูปที่ทวิต้นส นน้ี เหมือนมาไม่ถงึเกาหลีเลยที เดียว  และระหว่างทาง

กลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาท ิร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้กแสนอร่อย ให้ท่านเลือก ทานตาม

อธัยาศัย หรือจะเลือกน่ังจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop ในเกาะนามิ   จากนัน้ไดเ้วลานดัหมาย  น าท่าน

นั่งเรือเฟอรรี์ ่กลบัมายงัจดุขึ้นรถ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนูทคัคาลบี ไก่บารบ์คิีวผดัซอสเกาหลี) (1) 
 



 

บ่าย  จากน้ัน พาท่านไปสนุกสนานต่อกับการ ปัน่จักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE เปิดประสบการณ์ใหม่               

เป็นการป่ันจักรยานบนรางรถไฟที่ท่านเคยเหน็ตามซีรีย์เกาหลีหลายๆเร่ือง  ท่านจะไดส้นุกสนานกับ

กิจกรรมทีไ่ดท้ ารวมกับครอบครัว เพือ่น หรือคนรัก พรอ้มกับชมความงดงามของธรรมชาติ  

2 ขา้งทางทีห่าไดย้าก ไม่ว่าจะเป็นการป่ันผ่านแม่นํา้ ลาํธาร ทุ่งนา แปลงผกั ทวิสน ต้นไม้ ดอกไม้ ตลอด

เส้นทาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (เมนูชาบู ชาบู SHABU SHABU) (2) 
 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั CENTRAL PLAZA HOTEL  หรือ SUNSHINE HOTEL ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัทีส่าม ใหท่้านไดส้นุกกบัเครือ่งเล่นนานาชนดิ ณ สวนสนุก EVERLAND (เต็มวนั!!) 

พาท่าน ชมดอกกุหลาบไฟ ( LED ROSE GARDEN) – เขา้ทีพ่กักรุงโซล 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (3) 

 จากน้ันพาท่านสนุกสนานเตม็อิ่ม ที่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด  ์(เต็มวนั!!!) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่

ใหญ่ที่สดุของประเทศ ต้ังอยู่ท่ามกลางหุบเขา   ในช่วงซัมเมอร์น้ี  ภายในสวนสนุกแห่งน้ีจะ ห้อมล้อมไปด้วย

ดอกไม้นานาพันธุ ์ที่งดงามจนท่านคิดว่าเป็นดอกไม้ปลอมเลยทเีดียว  ให้ท่านได้สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานา

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

และในสวนสนุกแห่งน้ี  ท่านจะได้ ชมความน่ารักของ  หมีสีน ้าตาล  ที่แสนรูส้ามารถท าตามค าสัง่ของ

เจา้หนา้ทีท่ีใ่หข้นม ทัง้เดิน เตน้ และโยนลกูบอล รับรองว่าท่านอดหลงรักไม่ไดเ้ลยทีเดียว อกีทั้งท่านจะได้

พบ แม่เสอื พ่อเสอื สงิโตเจ้าป่า หมีดาํ ไฮยีน่า ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั เพือ่ใหท่้านไดส้นุกกบัเคร่ืองเล่นแบบเต็มท่ี 
 

และภายใน  สวนสนุกเอเวอ รแ์ลนด์ ให้ท่านได้พบกบั LINE FRIEND STORE มีสนิค้ามากมายหลาย

รูปแบบ   แอพพลิ เคชั่น LINE น้ันนอกจากจะเป็นแอพแชทที่ได้รับความนิยมแ ล้วยังมีจุดขายอกีอย่างกคื็อ

คาแรคเตอร์หลักของตัวละครของแอพพลิเคชั่น LINE ที่มีสนิค้าออกมาให้เลือกมากมาย    จากน้ันนาํท่านไปที่  

ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานที่สาํหรับจัดแสดงงานศิลปะ อเีวนท ์การ

ประชุม รวมไปถงึนิทรรศการต่างๆ นอกจากน้ี ท่านยังสามารถชมบรรยากาศ ดอกไม้ไฟ LED ROSE 

GARDEN เป็นสถานที่ยอดฮิตที่หนุ่มสาว และครอบครัว นิยมมาถ่ายรูปเกบ็ภาพความประทบักบั บรรดา

ดอกกุหลาบไฟเรืองแสงกว่า 25,550 ดวงทีเ่รียงรายทัว่ทัง้สวน ทาํให้ดูแล้วเหมือนอยู่ในเทพนิยาย

เลยที่เดียว   ***ทั้งน้ีการจัดแสดง  LED ROSE ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ กรณีฝนอาจมีการปิดการแสดง ทั้งน้ี

บริษัทฯ ไม่สามารถกาํหนดได้  *** 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลีแสนอร่อย เมนูยอดฮิต!!  (4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ทีพ่กั  น าท่านเขา้สู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

 

วนัทีสี่่         น ้ ามนัสนเข็มแดง (RED PINE)  - ชอ้ปป้ิงเคร่ืองส าอางปลอดภาษี COSMETIC OUTLET  

                 โรงงานสาหร่าย + ใส่ชดุฮนับก – ดิวต้ีฟรี – ชอ้ปป้ิงเสื้ อผา้ รองเทา้แฟชัน่ ณ  

              ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควรเ์กาหลี )  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (5) 

จากน้ันพาท่านไปชม   RED PINE  หรือ น ้ ามนัสนเข็มแดง   สมุนไพรช่ือดังที่ได้รับความนิยมมาก

ในตอนน้ี สรรพคุณช่วยลดระดับนํา้ตาลในเส้นเลือด   ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด   ล้างสารพิษหรือดีทอ็ก ซ์ 

เลือดให้สะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น  เหมาะกับผูป่้วยโรคเบาหวาน  ความดัน  ไขมัน

อุดตันในเสน้เลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสงู  และ โรคไขขอ้เส่ือม    จากน้ันนาํท่านช้อปป้ิง  เครือ่งส าอาง

ปลอดภาษี เวชส าอาง COSMETIC OUTLET ช้อปป้ิงเคร่ืองสาํอางยอดนิยม เช่น โบทอ็กเกาหลีชื่อดัง , 

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

แป้งม้าโยก, เซร่ัมโบทอ็กเกาหลี  ซ่ึงราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกอืบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑย์ังไม่มีขายในไทย  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน  พาท่านชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี  ให้ท่านได้ชมกรรมวิธใีนการผลิตสาหร่า ยเกาหลีแสนอร่อย 

พร้อมชิมสาหร่าย หรือจะซ้ือเป็นของฝากกลับบ้านกไ็ด้    จากน้ันพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กบั

การสวมชุดประจาํชาติเกาหลี   “ ชุดฮนับก”  ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอธัยาศัยและเกบ็ภาพความประทบัใจ   

จากน้ัน นาํท่านไป เรียนรู้ เกี่ยวกบัการ ท าคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย ) เรียนรู้วิธกีารทาํ คิม บับ (ข้าวห่อ

สาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า  สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ 

ห่ันเป็นชิ้นๆพอดีคาํ จ้ิมกบัโชยุ ญ่ีปุ่ นหรือวาซาบิกไ็ด้ 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูโอซมั บุลโกกิ ประกอบไปดว้ย ปลาหมึกสดหัน่

ช้ินพอดีค า และเนื้ อหมู สไลดที์ผ่่านการหมกัดว้ยเคร่ืองปรุงสูตรตน้ต ารบัจนเขา้กนั  (6) 
 

จากน้ันนาํท่าน  ชอ้ปป้ิงแหล่ง สินคา้ปลอดภาษี  (ดิวต้ีฟรี ) 

สนิค้า แบรนด์เนม  อาท ินาฬิกา ,แว่นตา , กระเป๋า , นํา้ หอม 

เครือ่งส าอางแบรนดช์ัน้ดงั อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , 

SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบรนดด์งั อาทิ MCM , LOUIS 

VUITTON, CHANEL  ช้อปป้ิงตามอธัยาศัย   จากน้ัน ยังไม่พอนาํ

ท่านไปช้อปป้ิงต่อกนัที่  “ ตลาดทีฮ่อตทีสุ่ดของเกาหลี” ตลาด

เมียงดง หรือ สยาม สแควรเ์กาหลี  ตลาดแห่งน้ีท่านจะพบกบั

สนิค้า อาท ิเสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo 

หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE  Adidas และรองเทา้ทีก่ าลังเป็นทีนิ่ยม

ในตอนน้ี fila  หรือจะเลือกช้อปป้ิง เคร่ืองสาํอาง  ETUDE HOUSE  
SKIN FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมาย ที่สาํคัญตลาดแห่ง

น้ียังโด่งดังเร่ือง Food Street อกีด้วย เพราะนอกจากสนิค้าแฟชั่นต่างๆแล้วยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้าน

เคร่ืองด่ืม ขนมหวาน ไอศกรีม หลากหลายร้านให้ท่าน เลือกทานมากมาย อาท ิเครปสตอเบอร่ี มันฝร่ังทอด 

นํา้ผลไม้ กุ้งทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอร่ี สายไหมสรีุ้ ง และ อาหารอร่อยที่น่าสนใจอกีมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดกั ไก่พะโลแ้สนอร่อย (7) 
 

ทีพ่กั  น าท่านเขา้สู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

 

วนัทีห่า้       ศูนยโ์สมเกาหลี – ฮ็อกเกตนามู - หอคอยโซลทาวเวอร ์(คลอ้งกุญแจคู่รกั) - พลอยอเมทิส    

                รา้นละลายเงินวอน - อินชอน - กรุงเทพฯ         
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (8) 
จากน้ันนาํท่านรู้ จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี  ที่ช่วยเสริมสร้างความแขง็แรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและ

ปอด ช่วยทาํให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละกาํลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบาํรุงหัวใจ ป้องกนั

โรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเรง็และเรว็ๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะได้จด

ทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก    จากน้ันนาํท่านรู้ จักและเข้าใจ “ศูนย์สมุนไพรฮอ๊กเกต็นามู ”  ชาว

เกาหลีนิยมนาํมารับประทาน เพ่ือช่วยป้องกนัโรคตับแขง็ไม่ให้ถูกทาํลายจากการด่ืมกาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล์ 

สารตกค้างจากอาหารและยา    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากน้ันนาํท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท์ ) นาํท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who 

Came From The Stars” (ยยัตัวรา้ยกับนายต่างดาว) และ ซีรียเ์ร่ือง F4  เขานัมซาน ภเูขาเพียงลูกเดียวใจ

กลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สงูที่สดุในโลก    สงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับนํา้ทะเล   อิสระใหท่้าน
ชมวิวบรรยากาศบา้นเมืองเกาหลี หรือ จะคลอ้งกุญแจคู่รัก เพราะคนเกาหลีมีความเชื่อว่าถ้ามาคล้องกุญแจ

คู่รักที่น้ี “จะท าใหรั้กกันยนืยาวไม่พรากจากกัน”   จากน้ัน หากมีเวลา จะนาํท่านชมโรงงานเจียระไน พลอย 

อเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสม่ีวง พลอยแห่งสขุภาพและนาํโชค โดยมีต้ังแต่สม่ีวงอ่อนเยน็ตาจนถงึ

สม่ีวงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทาํเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยข้อมือ     
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู ไก่ตุน๋โสม อาหารต ารบัชาววงั (9) 
 

จากน้ันนาํท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพ  แวะซ้ือของฝากที่ 

“ รา้นละลายเงินวอน ” สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ข้าวพอง

รสชาติต่างๆ เหล้าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีที่มีให้เลือก

หลากหลายรสชาติ กมิจิ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระทะ

เกาหลีชื่อดั งฯลฯ ให้ท่านเลือกช้อปป้ิง  ไดเ้วลาอนั

สมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบนิอินชอน เพือ่ท า

การเช็คอินทต์ัว๋เครื่องบนิ และ สมัภาระ.... 
 

 



 

19.55  น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 001 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง) 
 

23.35 น. คณะเดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน………… 

 

 HAPPY TOGETHER  

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

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

อตัราค่าบริการ เดือน พฤษภาคม 2562 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

วนัท่ี 01 - 05 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 02 - 06 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 03 - 07 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 04 - 08 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 05 - 09 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 06 - 10 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 07 - 11 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 08 - 12 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 09 - 13 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 10 - 14 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 11 - 15 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 



 

วนัท่ี 12 - 16 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 13 - 17 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 14 - 18 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 15 - 19 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 16 - 20 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 17 - 21 พฤษภาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000 
วนัท่ี 19 - 23 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 20 - 24 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 21 - 25 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 22 - 26 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 23 - 27 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 25 - 29 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 26 - 30 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 27 - 31 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 
วนัท่ี 31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 16,999 16,999 16,999 5,000 

 

 

 
** ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท ** 
*** ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบนิ ราคา 8,900 บาท *** 



 

อตัราค่าบริการ เดือน มิถุนายน 2562 
 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

วนัท่ี 01 - 05 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 02 - 06 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 04 - 08 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 05 - 09 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 07 - 11 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 08 - 12 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 10 - 14 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 12 - 16 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 14 - 18 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 15 - 19 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 16 - 20 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 19 - 23 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 20 - 24 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 22 - 24 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 23 - 27 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 25 - 29 มิถุนายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 26 - 30 มิถุนายน 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 

 

 

 

อตัราค่าบริการ เดือน กรกฎาคม 2562 
 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

วนัท่ี 02 - 06 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 03 - 07 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 04 - 08 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 06 - 10 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 08 - 12 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 10 - 14 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 11 - 15 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 13 - 17 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 14 - 18 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 16 - 20 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 17 - 21 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 

 
** ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท ** 
*** ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบนิ ราคา 8,900 บาท *** 

 



 

อตัราค่าบริการ เดือน สิงหาคม 2562 
 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

วนัท่ี 21 - 25 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 22 - 26 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 24 - 28 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 25 - 29 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 27 - 31 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 5,000 
วนัท่ี 28 ส.ค. – 01 ก.ย. 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 

 

อตัราค่าบริการ เดือน กนัยายน 2562 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 

1 เดก็ 2 
ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

วนัท่ี 01 - 05 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 02 - 06 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 03 - 07 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 04 - 08 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 05 - 09 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 



 

วนัท่ี 07 - 11 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 08 - 12 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 09 - 13 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 10 - 14 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 11 - 15 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 13 - 17 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 14 - 18 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 15 - 19 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 16 - 20 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 17 - 21 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 19 - 23 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 20 - 24 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 21 - 25 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 22 - 26 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 23 - 27 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 25 - 29 กนัยายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000 
วนัท่ี 26 – 30 กนัยายน 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 



 

** ขอ้ควรทราบ ** 
1. วนัเดินทาง “ กรุณาเตรียมเอกสารการท างาน” เช่น หนงัสือรบัรองการท างาน , นามบตัร , บตัร

พนกังาน หรือหากมีธุรกิจส่วนตวัตอ้งมีนามบตัร หากเปลีย่นช่ือสกุลตอ้งน าเอกสารมายืนยนั 
2. โปรแกรมทวัรอ์าจมีการสลบัปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนา้งาน อาทิ หากมีฝน

ตก หรือ รถติด อาจปรบัโปรแกรม (ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัสถานการณห์นา้งาน ) ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้

ใหท้ราบในแต่ละวนั  
3. รา้นชอ้ปป้ิงท่ีทางรฐับาลใหท้วัรล์ง ตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร ์ขอความร่วมมือลูกทวัรล์ง

ทุกรา้น ซ้ือไม่ซ้ือไม่ว่ากนั  ทางบริษทัฯไม่มีนโนบายบงัคบัซ้ือแต่อย่างใด ขึ้ นอยู่กบัความพงึพอใจของลูกคา้  

4. ประเทศเกาหลีใตม้ีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัรท่์านใด

สนใจสามารถซ้ือได.้...แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์

ทั้งสิ้ น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

5. ทวัรน์ี้ จัดใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั้น   หากท่านไม่

สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พียงเพือ่การใชต้ัว๋เคร่ืองบนิและทีพ่กัในราคาพิเศษ   

หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบริษทัจะคิดค่า

ด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD*** 

 

อตัรานี้ รวม 
 

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

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน  

 ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที่ยวตามรายการ    

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. / ห้ิวข้ึนเคร่ืองได ้12 กก.  

 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอบุัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

 

 

 
 

 



 

อตัรานี้ ไม่รวม 
 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่อีก 3,000 บาท ส าหรบัพาสต่างชาติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าทาํหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศัพทส์่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถงึค่าอาหาร  

และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

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

 

เงื่อนไขการช าระเงิน 
 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจาํ 10,000 บาท สาํหรับการจองนับต้ังแต่วันจองภายใน 2 วัน  

และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั (การไม่ชาํระเงินค่ามัดจาํ ห รือ ชาํระไม่

ครบ หรือ เชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสทิธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
 

1. สาํหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถอืหนังสอืเดินทางไทย เมื่อวีซ่าผ่านแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคืนค่ามัดจาํทั้งหมด 

2. ****ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี ****  

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่

มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํกบัสายการบินหรือค่ามัดจาํที่พักโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการ เหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 
 

หมายเหตุ 
 

 ในกรณีทีท่างสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเตมิ ราคาน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  

 รายการทอ่งเทีย่วและรายการอาหารทีร่ะบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ทอ่งเทีย่ว ค่าทวัร์ทีจ่่ายให้กบัผู้จัด เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผู้จัดได้ชาํระให้กบัสายการบินและสถานทีต่่าง ๆ แบบ

ชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดนิทาง ฉะน้ันหากทา่นไม่ได้ร่วมเดนิทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตใุดหรือได้รับการ

ปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสทิธกิารคืน

เงนิสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เครื่องบินให้แก่ทา่น) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาตขิองทา่นต้องการร่วมเดนิทางทอ่งเทีย่วระหว่างทอ่งเทีย่วในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะนาํกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีท่ีรั่บผิดชอบ หากทา่นมีความจาํเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือทีจ่ะนาํไปยังประเทศ             



 
น้ัน ๆ  หรือนาํกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าทีจ่ะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 คณะเดนิทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลทีต้่องการันตมัีดจาํหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเทีย่วบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงนิมัดจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมด  ขอ

สงวนสทิธิ์ทีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีมี่การปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงทีท่างสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิ 

ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเทีย่วบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ได้ใช้บริการตามทีจ่องระบุเอาไว้หรือก่อนรายการทอ่งเทีย่วจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถือว่าผู้ทอ่งเทีย่วสละสทิธิ์

และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการทีไ่ด้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายทีท่า่นได้จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นก ารชาํระแบบ

ยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตวัแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชาํระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชาํระเตม็มี

เงื่อนไข  

 กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ห้บริการ ผู้จัดจะดาํเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า 

แต่จะไม่คืนเงนิให้สาํหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธใินการให้คาํสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อาํนาจของผู้จัดกาํกบัเทา่น้ัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้่เดนิทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง- ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทัว่โลก ก่อนทา่นขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ะนาํตดิ

ตวัขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสตกิใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยทีข่นาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ิน

ไม่เกนิ 1 ลิตร และต้องนาํออกมาให้เจ้าหน้าทีต่รวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเทา่น้ัน ถ้า

สิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่าํหนด รวมถึงสิ่งของทีมี่ลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ 

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโ่หลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่น้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาํเข้าผลิตภัณฑท์ี่

ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสตัว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคตดิ ต่อทีจ่ะมา

จากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าทีต่รวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราทีส่งูมาก 

 
 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 
 

 


