
 

 

รหัสทัวร ZET1902965 

ทัวรเกาหลี ปูซาน แดกู เลสโก ไฮโซปูซาน 5 วัน 3 คืน (KE) 
ซานโตรินีเกาหลี   หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน   สักการะขอพรวัดแฮดงยงกุกซา 

ชมโบสถคาทอลิคโดดเดนริมทะเล   น่ังกระเชาขึ้นเขาอัพซานชมวิวเมืองแดก ู
เสียวสะทาน! ทางเดินลอยฟ�าออยุคโด   สุดมันสสวนสนกุ E-WORLD 

ถนนศิลปะสุดชิคคิมกวานซอก 

 
 



 

 

วันแรก            กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
22.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 5 เคานเตอร N 

สายการบิน KOREAN AIR (KE) เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง) สาย
การบิน KOREAN AIR จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเป�า 23 กก./ทาน **
หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการ กอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 
60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 40 
นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากตองเปนไปตาม
ระบบของสายการบิน**)  

 

 
 

วันที่สอง         เกาหลีใต (สนามบินกิมแฮ) – หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน – ทางเดินลอยฟ�าออ
ยุคโด – สวนสนุก - E-WORLD – ตลาดซอมุน 
01.40 น. บินลัดฟ�าสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเท่ียวบินที่ KE662 บินตรงสูปูซาน 

(บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
05.00+1 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกิมแฮ (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม. กรุณา

ปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว ขอตอนรับทุกทานสู เมืองปูซาน  

 
จากน้ันนําทานชม หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน ถือเปนซานโตรินีแหงเกาหลีใต ตัว
หมูบานตั้งอยูบนภูเขา และดวยสีสันสดใส อีกทั้งยังมีจุดชมวิวที่เห็นน้ําทะเล
กวางไกลสุดตา ทําใหที่น่ีไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวไมนอย เดิมน้ันหมูบาน
วัฒนธรรมคัมชอนเปนถิ่นฐานของผูคนที่อพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลี ซึ่ง
ภายหลังสงครามหมูบานเสื่อมโทรมมาก กระทั่งไดรับการฟم�นฟูจากนักศิลปะใน
เกาหลีที่รวมกันตกแตงหมูบานจนออกมาสวยงามอยางทุกวันน้ี  
 



 

 

 
 
จากน้ันนําทานไปยัง ทางเดินลอยฟ�าออยุคโด อีกหน่ึงจุดชมวิวที่สวยที่สุดในปู
ซาน สะพานกระจกใสแจวที่สรางจากหนาผาแบงกลางระหวางทะเลดานตะวันออก
และดานตะวันตก ทําใหสถานที่แหงน้ีถือเปนอีกหน่ึงสถานที่สําหรับชมพระอาทิตย
ขึ้นที่สวยที่สุดของประเทศเกาหลี ตัวสะพานกระจกยื่นออกไปในทะเลเปนความ
ยาว 35 เมตร โดยกระจกที่นํามาทําน้ันเปนกระจกที่เคลือบสารกันกระสุน ความ
หนา 50 mm เพื่อใหมีความแข็งแรงคงทน และปลอดภัยตอนักทองเที่ยว 
ดานหลังของสะพานเปนภูเขา น้ันมีเสนทางปนเขา ซึ่งเปนกิจกรรมที่ชาวเกาหลี
นิยมทํากัน 
 



 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหาร (1) เมนู บิบิมบับ ขาวยําเกาหลี ประกอบดวยผักตางๆ พรอม

กับเนื้อสัตวหมัก เสิรฟบริการพรอมซุปชาบูหมอรอนๆ  
 

จากน้ันนําทานไปยัง สวนสนุกอีเวิลด สวนสนุกตั้งอยูโดยรอบ 83 ทาวเวอร สวน
สนุกแหงน้ีมีชื่อเดิมคือ สวนสนุกวูบังแลนดึ และไดรับการออกแบบใหมใหเปนสวน
สนุกในธีมยุโรป ซึ่งไดรับความนิยมที่สุด และใหญที่สุดเปนอันดับ 2 ของประเทศ
เกาหลีใต เพลิดเพลินในสวนสนุกที่มาใน 4 ธีมดวยกัน ซึ่งหนึ่งในน้ันเปนสวนสนุก
สําหรับเด็กโดยเฉพาะ และพบกับเครื่องเลนและกิจกรรมกวา 30 ชนิด ภายใน
สวนสนุกประกอบไปดวยพลาซาที่มีธีมแตกตางกันไป เชน พลาซาสําหรับเด็ก 
(Children’s Plaza) พลาซาสําหรับวัยทีน (Young Town Plaza) เซ็นทรัล
พลาซา (Central Plaza) นอกจากเครื่องเลนนานาชนิดที่เหมาะกับทุกวัยแลว 
สวนสนุกแหงน้ียังมีน้ําตกและน้ําพุ รวมไปถึงการแสดงแสงไฟและดอกไม รวมถึง
สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ไดแก รานอาหาร E-World เปนตน 
 



 

 

 
 
จากน้ันนําทานไปยัง ตลาดซอมุน ตลาดเกาแกในสมัยโชซอนที่คนทองถิ่นมาเดิน
จับจายซื้อของใช ของกิน มีขายทั้งผัก ผลไม ของแหง รานอาหารขางทาง กิมจิ 
ของใชในบาน ของฝาก สมุนไพร เส้ือผา ของขึ้นชื่อของตลาดนี้แหงน้ี คือ ลูกพลับ
แหง สตรอวเบอรรี่ลูกเกือบเทาฝ�ามือ และชุดฮันบกแบบคุณภาพงานเน๊ียบๆ ที่ใช
ในพิธีการและงานแตงงาน ชุดประณีตสวยงาม  

 



 

 

เย็น บริการอาหาร (2) เมนู จิมทัค ไกตุนซีอิ๊วผัดกับวุนเสนที่เหนียวนุม หัวหอม
ใหญ รสชาติคลายไกพะโลของไทยแตจะเผ็ดกวานิดหนอย เสิรฟพรอมขาว
สวยรอนๆ และเคร่ืองเคียงตางๆ 

พักที่    CRYSTAL DAEGU HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สาม         จุดชมวิวเขาอัพซาน+เคเบิ้ลคาร – วัดดองฮวาซา – หมูบานมาบิจอง –คิ
มกวานซอก อารทสตรีท - ถนนดงซองโน 
เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
 

จากนั้นเดินทางไปยัง ภูเขาอัพซาน นําทานขึ้นสูยอดเขาความสูง 660 เมตร สูจุด
ชมวิวของภูเขาอัพซาน นั่งเคเบิ้ลคารขึ้นสูยอดเขา ใชเวลาประมาณ 15 นาที 
จากดานลางถึงยอดเขา ระหวางทางของการน่ังเคเบ้ิลก็จะไดเห็นความงดงามตาม
ธรรมชาติของตนไมนานาพรรณ และภาพมุมสูงของเมืองแดกูในมุมมองที่คอยๆ 
ชัดมากขึ้นตามการไตระดับความสูง ชมความงดงามของเมืองแดกู 360 องศา 
ดานบนจะมีระเบียงสําหรับชมวิวเมืองแดกู หากมาตอนพระอาทิตยใกลจะลับขอบ
ฟ�าก็ไดวิวที่สวยงามไมแพกัน (ราคาทัวรรวมคากระเชาขึ้นอุทยานแลว) 
 

 
 
จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดดองฮวาซา เปนวัดเกาแกมีอายุกวา 1,500 ป สราง
ในสมัยอาณาจักรชิลลา ภายในมีอมิตาภะพุทธเจา และพระพุทธรูปหินพระศรี
ศากยมุ นีอยูด านนอก อีกห น่ึงไฮไลทก็คือ  ยัคซายอแรแดพุล  (Yaksa-
yeoraedaebul) พระขนาดใหญที่สรางขึ้นเพ่ือเปนศูนยรวมใจของผูมาสวดมนต



 

 

ทําบุญ มีความสูงถึง 17 เมตร นอกจากน้ี ยังมีหอคอยหิน โคมไฟหิน รูปปم�นสิงโต 
และดอกไมที่ประดับฐานพระพุทธรูปดานหลังพระพุทธรูปเปนหมูหินที่โอบรอบ
สวยงามมาก นับเปนผลงานประติมากรรมหินระดับโลก   
 

 
 
 
กลางวัน บริการอาหาร (4) เมนู ชาบู ชาบู สุกี้สไตลเกาหลี คลายการตมรวมมิตรสุกี้

หมอไฟ ประกอบไปดวยเนื้อหมูสไลด ผัก เห็ด และวุนเสนเกาหลี เปนอีกหนึ่ง
เมนูยอดฮิตในเกาหลี และยังเปนอาหารพ้ืนเมืองที่มีมาอยางยาวนานอีกดวย 

 
 จากน้ันนําทานไปยัง หมูบานมาบิจอง หมูบานชาวนาเล็กๆ ที่ภายหลังไดมีฟم�นฟูให

กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยการตกแตงละเลงสีสันลงบนกําแพงจากภูมิปญญา
ชาวบาน ไมวาจะเปนภาพดอกไม ภาพสัตว ภาพ 3 มิติ ภาพชีวิตความเปนอยูของ
ชาวเกาหลีจากยุค 1960 ถึง 1980 จนทําใหหมูบานเล็กๆ ที่ปจจุบันมีการพัก
อาศัยอยูเพียง 35 ครัวเรือนแหงน้ีมีความนาสนใจมากขึ้นทีเดียว เคยถูกใชเปน
สถานที่ถายทํารายการชื่อดัง Running Man และดวยความที่หมูบานมาบิจองน้ีมี



 

 

ตํานานเรื่องเลาเกี่ยวกับอัศวินและมา ระหวางทางจะไดเห็นสัญลักษณของมาอยู
ตามจุดตางๆ ในหมูบานน้ีอีกดวย 

 

 
 

จากน้ันนําทานไปยัง ถนนดงซองโน ถนนสายแฟชั่นและแหลงชอปปم�งของวัยรุน
แหงเมืองแดกู มีขนาดใหญกวาเมียงดงถึง 5 เทา หรือจะเรียกไดวาที่น่ีคือ เมียงดง
แหงเมืองแดกู ก็วาได แตคนจะไมพลุกพลานเทาในกรุงโซล สามารถเดินชอปปم�ง
ไดอยางสบายใจ ถนนดงซองโนจะคึกคักในชวงเย็นถึงชวงคํ่าๆ มีรานคาเลือกซื้อ
เยอะแยะไปหมด ไมวาจะเปน รองเทา เสื้อผา เครื่องสําอางค หรือสินคาแบรนดดัง
อ่ืนๆ มากมาย 

 



 

 

เย็น บริการอาหาร (5) พอรคคาลบิ ตนตํารับอาหารเลื่องช่ือของประเทศเกาหลีใต 
เปนหมูยางที่ผานการหมักจนไดที่ นํามายางบนเตาถานรอนๆ สุกกําลังด ีแลว
ตัดช้ินพอคํา รับประทานกับซอส กระเทียม กิมจิ และใชใบผักกาดหอมสดหอ
เปนคําๆ คลายเม่ียงคํา แกลมดวยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พรอมขาวสวย 

พักที่    CRYSTAL DAEGU HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
 
วันที่สี่                ผลิตภัณฑน้ํามันสน – ศูนยสมุนไพรโสม – วดัแฮดงยงกุงซา – โบสถจุกซอง 
– คอสเมติค – ดิวตี้ฟร ี- ถนนนัมโพดง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6)  

นําทานเรียนรูการทํา ผลิตภัณฑนํ้ามันสน ผลิตภัณฑที่สกัดจากน้ํามันสนเข็มแดง 
มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลใน
รางกาย 
 
จากน้ันนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ชวยเสริม
ความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทําใหจิตใจสงบ และเพิ่มพละกําลัง 
มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็ง 
 
จากน้ันนําทานสักการะขอพรที่ วัดแฮดง ยงกุงซา ถือเปนวัดเกาแกและศักดิ์สิทธิ์
มาก วากันวาแตเดิมกอนที่จะสรางวัด พื้นที่ตรงน้ีมีความแหงแลงฝนไมตกตาม
ฤดูกาล กระทั่งพระภิกษุทานหน่ึงไดฝนเห็นเทพเจาแหงความเมตตา ซึ่งสถิตอยูใน
ทองทะเล หากมองไปดานหนาจะเห็นภูเขา และถามองไปดานหลังของวัดจะเห็น
น้ําทะเล ชาวบานจึงเช่ือวาหากอธิษฐานสวดมนตในตอนเชาก็จะไดรับการตอบจาก
เทพเจาแหงความเมตตาในชวงเย็น บรรยากาศทางเขาวัดจะเปนเหมือนตลาดนัด
ยอมๆ ที่มีคนมาขายของมากมาย ทั้งของกิน ขนมพื้นบาน เครื่องราง เสื้อผา และ
ของที่ระลึก ใหไดเดินชมวิถีชีวิตเล็กๆ ของคนปูซาน ในชวงเดือนเมษายนบริเวณ
วัดและรอบๆ ก็จะงดงามไปดวยดอกซากุระที่บานสะพรั่งไปทั่วบริเวณวัด  
 



 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหาร (7) เมนู ไกตุนโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไกขนาดกําลังเหมาะ 

ยัดไสดวยโสม แปะกวย และสมุนไพรบํารุงรางกาย เสิรฟในหมอดินรอนๆ 
 

จากน้ันเดินทางไปยัง โบสถจุกซอง ตั้งอยูริมทะเลเปนโบสถสคริสตจักรที่ไดชื่อวา
สวยที่สุดในปูซาน โบสถแหงน้ีไดถูกสรางขึ้น และใชเปนสถานที่ถายทําในละคร
เรื่อง "Dream" ชอง SBS ในชวงตนป 2000 โบสถแหงน้ีไดรับการประดับ
ประดาตกแตงทั้ งภายในและภายนอกดวยศิลปะผสมผสานอยางสวยงาม 
ทรงคุณคาท้ังทางดานศิลปะ และดานจิตใจ วิวทิวทัศนโดยรอบตวัโบสถงดงามตาม
ธรรมชาติมีโขดหินลักษณะแปลกตาและลอมรอบดวยทะเล เปนสถานที่ที่ไมควร
พลาดเมื่อเดินทางมาเท่ียวปูซาน  

 



 

 

 
 

 
จากน้ันนําทานแวะชอปที่รานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET 
สวรรคของนักชอปชาวไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเปนของฝาก มีใหเลือกมากมาย
หลากหลายแบนด ไมวาจะเปนสกินแครบํารุงผิวแบรนดอยาง DEWINS และแบ
รนด JSM ที่เปนสินคาหลักของทางราน ไมวาจะเปนครีมหอยทาก ครีมน้ําแตก 
ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล โบท็อกซ เปนตน และยังมีสินคาอ่ืนๆ อาทิเชน ครีมวาน
หางจระเข แป�งมาโยก ยายอมผม แฮนดครีม ยาสระผม ฯลฯ 
 

 
 

จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ที่รานคาปลอดภาษีท่ีใหญที่สุดใน
โซล แหลงรวมสินค าแบรนด เนมมากมาย ไม วาจะเปน  น้ําหอม เสื้อผ า 
เครื่องสําอาง กระเป�า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบ
รนด อ่ืนๆ อีกมากมาย โดยชั้นใตดินจะเปนสินคาแบรนดหรู และเครื่องดื่ม



 

 

แ อ ล ก อ ฮ อ ล  อ า ทิ เช น  PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, 
LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU 
เปนตน 
  

 
 
จากน้ันนําทานอิสระช็อปปم�งที่ ยานนัมโพดง เปนถนนชอปปم�งที่โดงดังและคึกมาก
อีกแหงในปูซาน ขางๆกับถนนแฟชั่นควังบก เปรียบเสมือนเปนตลาดเมียงดงแหง
เมืองปูซาน ที่น่ีเต็มไปดวยรานคาใหขาชอปไดเพลิดเพลินใจ สินคาสตรีทแบรนด
ตางๆ ถูกยกมาตั้งไวที่น่ีเชนเดียวกับในกรุงโซล นอกจากนั้นที่น่ียังเปนยานชอปปم�ง
ที่เต็มไปดวย คลับ บาร รานอาหาร รานกาแฟ และที่สําคัญยังเปนยานที่สําคัญใน
ปูซานที่เต็มไปดวยโรงภาพยนตรและโรงละคร ซึ่งปูซานไดเปนเปนเจาภาพจัดงาน
เทศกาลภาพยนตรนานาชาติปูซาน (BIFF) ในเดือนตุลาคมของทุกป  

 

 
 



 

 

เย็น  อิสระอาหารเย็น (เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง ใหทุกทานไดอิสระอาหาร
เย็นตามอัธยาศัย) 
พักที่   DIAMOND PUSAN / ARBAN CITY (YEONSAN) / BUSAN 

HILLSIDE HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่หา              ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู – สวนยงดซูาน – สะพานควานอนั – ตลาด
ปลาจากัลช ิ– ลอตเต เอาทเลท - ซุปเปอรมารเก็ต – สนามบินกิมแฮ – สนามบนิสุวรรณ
ภูมิ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 
 

นําทานชม ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป�าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ําทะเล 50-800 เมตร ชวยดูแลตับให
สะอาดแข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ 
บุหร่ี สารตกคางจากอาหาร และยา  
 
จากน้ันนําทานสู สวนยงดูซาน เปนสถานที่พักผอนที่ เหมาะกับผูคนทุกวัย 
บรรยากาศเงียบสงบ ภูมิทัศนที่สวยงาม เพลิดเพลินกับการเดินเลนในสวนสวย ชม
ทัศนียภาพ หรือใหอาหารฝูงนกพิราบที่มีอยูมากมาย ภูเขายงดูซาน (ภูเขาหัว
มังกร) เปนสัญลักษณการทองเท่ียวที่สําคัญแหงหน่ึงของเมืองปูซาน ตั้งอยูกลางใจ
เมืองเมืองในพื้นที่สูงกวาระดับน้ําทะเล 49 เมตร จากน้ันนําทานชม หอคอยปู
ซาน ตั้งอยูบนยอดเขายงดูซานที่ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 118 เมตร ชั้นบนสุด
เปนจุดชมวิวซึ่งมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมืองปูซานและวิวทะเลที่สวยงาม 
ในวันที่อากาศสดใสคุณสามารถมองเห็นแมกระทั่งเกาะซึชิมะ ของญี่ปุ�นได 
 



 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (9) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลเกาหลี มีรสชาติออก

หวานเผ็ดเล็กนอย โดยนําหมูลงในกระทะพรอมนํ้าซุปปรุงรส เม่ือสุก
รับประทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย 
 
จากน้ันนําทานแวะถายภาพ สะพานแขวนควางอัน สะพานน้ีเปรียบเสมือนเปน
ซานฟรานซิสโกแหงเกาหลีใต ตัวสะพานทอดยาวเหนือน้ําทะเลเชื่อมโยงระหวางใจ
กลางเมืองสูชายหาด มีความยาวกวา 7.4 กิโลเมตร และเปนสะพานเชื่อมระหวาง 
HAEUNDAE-GU และ SUYEONG-GU ใหอยูใกลกันแคเอ้ือม สะพานควางอัน
น้ีเปนสัญลักษณอีกแหงหน่ึงของเมืองปูซาน อีกทั้งบริเวณทองทะเลแหงน้ียังเปนจุด
ชมวิวของทาเรือยอรช และไมวาจะอยูสวนไหนของปูซานก็สามารถมองเห็น
สะพานควังอันไดทั้งในระยะใกลไกล ในยามคํ่าคืนจะมีแสงไฟสองสวางจากสะพาน
ที่สองประกายราวกับเพชร นอกจากน้ี ยังทําใหรูสึกถึงความโรแมนติกดวยวิวทะเล
ทั้งสองขางทางอีกดวย 
 
จากน้ันนําทานแวะ ตลาดปลาจากัลชี ตั้งอยูใกลกับทาเรือนัมโพ ที่น่ีถือวาเปน
สัญลักษณของเมืองพูซานที่เนนทําอาชีพประมง จึงเปนตลาดขายปลา และแหลง



 

 

อาหารทะเลที่ใหญที่สุดของเกาหลีใต ภายในจะมีสัตวน้ําแปลกๆ จํานวนมาก และ
ยังมีราคาถูกกวาทองตลาดทั่วไปดวย โดยปลาหรือสัตวทะเลก็จะมากันแบบสดๆ มี
รานคาทั้งในตัวอาคาร และภายนอกอาคารมากมาย ดานหลังตลาดสามารถเดิน
ชมวิวทาเรือได ในสวนตลาดกลางแจงจะมีบรรดาพอคาแมคา นําอาหารทะเลสดๆ 
มาวางขาย ทั้งแบบซี้อกลับบาน และแบบเปดเปนรานพรอมบริการปรุงอาหารใน
หลากหลายรูปแบบ ทั้งทอด ตม ยาง และอ่ืนๆ อีกมากมาย ใชเวลารอไมนาน 
อาหารทะเลนารับประทานจะมาปรากฎอยูตรงหนาเรา ในสวนที่เปนอาคารภายใน
บริเวณชั้นลางจะเปนสวนของรานขายของทะเลสดๆ ที่สามารถเลือกซื้อ และสั่ง
ปรุงเปนซาชิมิพรอมน้ําจิ้ม นําไปน่ังรับประทานบริเวณดานหลังของอาคารทีต่ิดกับ
ทาเรือได น่ังชิมอาหารทะเลสดพรอมกับชมวิวของทาเรือก็ไดบรรยากาศไปอีกแบบ 
สําหรับที่ชั้นสองของอาคารเปนบริเวณสําหรับน่ังรับประทาน สามารถนําอาหาร
ทะเลสดๆ ที่เลือกซื้อมาจากดานลางใหรานอาหารที่ชั้นสองปรุงรสแบบสดใหมได
ตามตองการ ซึ่งตองจายคาปรุงอาหารในราคาที่แตกตางไปตามแตละเมนูตางๆ 
 

 
 

จากน้ันพาทานช็อปปم�ง LOTTE OUTLET ศูนยรวมของสินคาหลากหลายแบรนด 
สงตรงจากโรงงานผูผลิตแลวนํามาขายในราคาพิเศษ สินคาแบนเนมดลดราคากัน
มากกวาหาสิบเปอรเซ็นต มีแบรนดเนมหรใูหเลือกซื้อมากมายไปจนถึงแบรนดยอด
นิยม  



 

 

 
นําทานเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 
5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบ 
และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม 
เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป�อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) 
นมกลวย เปนตน 

 
20.35 น. เดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินที ่KE661 (มีบริการอาหาร และเครื่องด่ืม
บนเครื่อง) 
00.30 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พรอมดวยความประทับใจ 

 
 

 
  

 
*** สําคัญมากโปรดอาน *** 

ในกรณีที่ตองออกตั๋วภายใน เคร่ืองบิน / รถทัวร / รถไฟ กอนทาํการออกตั๋วโดยสาร 
กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง  

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา  

มิเชนนั้น ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดใดทั้งสิ้น 
ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ  

 
 

 
 
 
 

 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร  
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั�งนี�ข ึ�นอยูต่ามความเหมาะสม 

 
**กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที�ระบใุนรายการเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆทั �งสิ�น และขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืค่าบรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ  
ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท** 

 
**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



 

 

อัตราคาบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (KOREAN AIR) 
เกาหลี ปูซาน แดกู เลสโก ไฮโซปูซาน 

 

 
ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป ทานละ 5,999 บาท 

 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคเุทศก

ทองถิ่น*** 
** ทางบริษัทขออนุญาตเกบ็คาธรรมเนียม คาทิปทานละ 50,000 วอน/ทริป/ทาน ** 

 
 

 
 

กําหนดการเดินทาง 
พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563 

ผูใหญ 
หองละ 2-3 ทาน 

จอยแลนด 
(ไมรวมตั๋ว) พักเด่ียว 

20 – 24 พฤศจิกายน 2562 23,999 8,999 5,000 
18 – 22 ธันวาคม 2562 24,999 8,999 5,000 
22 – 26 มกราคม 2563 23,999 8,999 5,000 
19 – 23 กุมภาพันธ 2563 23,999 8,999 5,000 
18 – 22 มีนาคม 2563 23,999 8,999 5,000 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไมเ่ช่นน ั�น ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณี
ใดๆท ั�งสิ�น เพราะทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ั�วกบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี�ถว้น กอ่นการจอง

ทวัรท์ุกคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีที�ลูกคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหลู้กคา้ตอ้งถูกส่งตัวกลับ
เขา้ประเทศไทย จงึมีค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นในการเปลี�ยนตั�วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอื�นๆที�เกดิขึ�นดว้ย ฉะนั�น ลูกคา้จะตอ้งเป็น
ผูร้ับผดิชอบในค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นที�ทางประเทศนั�นๆเรยีกเก็บ ทางผูจ้ัดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นทุก
กรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที�ยวบนิถัดไปที�มทีี�นั�งวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของตั�วเครื�องบนิ ทั �งนี� ขึ�นอยู่ทางเจา้หนา้ที�ตรวจ
คนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสัมภาษณ์ ในการที�ทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีก
สมัภาษณ์นั�น ขึ�นอยูก่ับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดุลพนิจิของทางเจา้หนา้ที� ตม. ทางบรษัิททัวร ์ไม่สามารถเขา้
ไปแทรกแซงในสว่นนี�ได ้** 

*** ทัวรค์รั �งนี�มวีัตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั�น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจะ
คดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเที�ยวเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

 

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบ

จายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกัน
กอนออกเดินทาง ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋ว
เครื่องบินใหแกทาน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักทองเที่ยวชาว
ไทยเทานั้น ถาหากเปนชาวตางชาติ จะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 
USD** **กรณี ตั ดกรุป เหมาที่ เป น  เด็ก นักเรียน  นัก ศึกษา ครู   ธุรกิ จขายตรง
เครื่องสําอางค  หมอ  พยาบาล  ชาวตางชาติ หรือกรุปที่มีการขอดูงาน จะตองสอบถาม
ราคาใหมทุกครั้ง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศ
เกาหลี หรือปญหาตางๆ ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ หากทาน
มีความจําเปนตองรับฝากของจากผู อ่ืนเพื่อที่จะนําไปยังประเทศน้ันๆ  หรือนํากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเปนสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจาหนาท่ีจะไมรับฝากกระเป�าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปน
หลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

4. ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง และวันสุดทายชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจ
สามารถซื้อได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับลูก
ทัวรซื้อแตอยางใด แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 

5. ทัวรครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทาน้ัน ถาลุกคาตองการแยกตัว
ออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอปปم�ง เชน น้ํามันสน / รานโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเม
ติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอทาน 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 23 กก.    
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน    
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ      
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง , คาโทรศัพท , คา
โทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด , มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่
สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น  
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว  

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั�นในประเทศเกาหลไีม่เกิน 90 วนั 
ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั�นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื�อ
ยืนยนัการมีคุณสมบตัิการเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี�  
- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า � เดือน นับจากวนัไปถึง 
- ตั �วเครื�องบินขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
- สิ�งที�ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที�อาจเกิดขึ� นในระหว่างที�พาํนักในประเทศเกาหลไีด ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 
- ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างที�พาํนักในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้
- กาํหนดการเดินทางระหว่างที�พาํนักในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 

เอกสารประกอบในการย่ืนวีซา  
1) พาสปอรต  
2) ใบประจําตัวคนตางดาว  
3) ใบสําคัญถิน่ที่อยู  
4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)  
5) สมุดบัญชีเงนิฝาก(ถามี)  
6) รูปถายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  
(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเอง
กอนจะยื่นวีซา) 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทาน 
เพ่ือสํารองที่นั่ง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณี เช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธ์ิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางนอยกวา 30 วัน จะตองชําระครบเต็ม
จํานวนเลย 

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ , อีเมล , หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทํา
การของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 



 

 

 กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบรกิารคนื นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคนื
ที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบรกิารคนื โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบรกิารตางๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน  

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน

คาบริการ 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน

คาบริการ 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การ
จองที่พักฯลฯ 

1. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

2. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  
 

 
 
 



 

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน
เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดนิทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเทีย่วสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเท่ียวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
 



 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่ง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก , ผลไมสด , ไข , เน้ือสัตว , ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่ง
เหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก  

 
 
 
 
 


