
 

 

รหัสทัวร ZET2000511 

ทัวรเกาหลี  โซล อินชอน เลทสโก เชอรรี่บอสซั่ม  5วัน 3คืน  (XJ) 
สวนยางแจซิตี้เซ็น ฟอรเรส - โซลทาวเวอร - ชมดอกซากรุะ ทะเลสาบซอกชน - สวนสนุกล็อตเต
เวิลด ล็อตเตดิวตี้ฟรี – พิพิทธภัณฑสาหราย - หมูบานโบราณอิกซอนดง - พระราชวังชางเคียงกงุ 
- คอสเมตคิ - ตลาดเมียงดง 

 



 

 

วันแรก        สนามบนิดอนเมือง – สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต 

 
13.00 น. พรอมกัน ณ สนามบนินานาชาติดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก (อาคาร 1) 

ชั้น 3 ประตทูางเขาหมายเลข 4 เคานเตอร 4 สายการบิน AIR ASIA X โดยมี
เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่ง 
จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 นํ้าหนักกระเป�า 20 กก. /ทาน (หากตองการซื้อนํ้าหนัก
เพิ่ม ตองเสียคาใชจาย) 
 

 
 

15.40 น. นําทานเดินทางสู ประเทศเกาหลีใต โดยเท่ียวบินที ่XJ702 
                ** ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง ** 
23.50 น. เดินทางถึง สนามบินอนิชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ไทย 2 ช.ม.) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว รถโคชพาทาน
ขามทะเลตะวนัตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพื่อความหวังในการรวม
ชาติที่ยาวกวา 4.42 กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร 
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองอินชอน (บริการอาหารวาง คิมบับ และนมกลวย) 

พักที่            INCHEON RIVERA VERIUM HOTEL / CHOYANG HOTEL / AIR REX 
HOTEL หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง     สวนยางแจซิตี้เซ็น ฟอรเรส - โซลทาวเวอร - ชมดอกซากุระ ทะเลสาบซอกชน - 
สวนสนุกล็อตเตเวิลด - ล็อตเตดิวตี้ฟร ี- พิพิทธภัณฑสาหราย  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนําทานแวะชมความงามของดอกซากรุะ สวนยางแจซิต้ีเซ็น ฟอรเรส 
สวนสาธารณะที่มีความสวยงามในกรุงโซล ยาวตลอดทางของแมนํ้าประมาณ 16 
กิโลเมตร มธีรรมชาติซึง่มีความสวยงาม เเละสมบูรณดวยจํานวนตนไมกวา 94,800 
ตน ที่ปลูกกระจายตัวอยูเต็มพื้นท่ี โดยตนไมเหลานี้นั้นเปนตนไมที่มากกวา 43 สาย
พันธุดวยกัน จุดที่พลาดไมไดคือ ที่นี่ยังมโีซนที่มีตนพตกต หรือซากรุะเกาหลีบานอยู
ริมนํ้าเปนระยะทางยาว จนเปนอีกหนึ่งจดุชมซากุระที่สวยงามของกรุงโซลดวย 
หมายเหตุ: การบานของดอกซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละป หากดอก
ซากุระไมบาน หรือหมดฤดูกาลแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิป์รบัรายการ
ทองเที่ยว ทดแทนเปน วัดพงอึนซา วัดดังทามกลางยานธุรกิจและตึกสูงยานกังนัม 
สรางขึ้นตั้งแตสมัยอาณาจักรชิลลา ประตูหนาวัดมีชื่อวา จินยอมุน หมายถึง สรรพส่ิง
ที่ยังคงอยูในสภาพเดิม เมื่อเดินเขามาในประตูแหงนี้ก็จะสื่อถึงความหมายถึงการจะ
ไดเขามาสูภพขององคสัมมาสัมพทุธเจา สัญลักษณโดดเดนของวัดคือ พระพุทธรูป
แกะสลักหินออนท่ีใหญที่สุดในโซลท่ีทุกคนตัง้ใจมาสักการะขอพร มีความสูงกวา 23 
เมตร 

 

 



 

 

จากนั้นนําทานไปยังหนึ่งในทาวเวอรที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ตั้งอยู
บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร 
และมีความสูง 479 เมตร ไมวาจะเปนชวงกลางวัน ชวงกลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ 
ก็ยังไดรับความนิยมเสมอมา เพราะเปนจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล และ
บริเวณรอบๆ แบบพาโนรามา นบัเปนอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแหงหนึ่งทีคู่รักทกุ
คูไมควรพลาด นอกจากนี้ยังมีไฮไลทสําคัญของกรุงโซลท่ีนักทองเที่ยวทุกคนจะตอง
มาแวะเช็คอินคือ สถานที่คลองกุญแจชื่อดัง ที่มีความเชื่อวา คูรกัที่มาคลองกุญแจท่ีนี่
จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล (อัตราคาบริการนี ้ไมรวมกุญแจ และคาขึ้น
ลิฟท 11,000 วอน)  
 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟตบาบีคิวปم�งยางสไตลเกาหลี 

เนื้อหม ูเนื้อไก เนื้อววั ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไมอัน้ 
จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู สวนสนุกล็อตเตเวิลด หนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของ
เกาหลี ตั้งอยูที่เขตชัมซิลในเมอืงโซล เปนสวนสนุกในรมขนาดใหญที่มีชื่อเสียงที่สุด
แหงหนึ่งในโลก การมาเท่ียวที่นี่จึงสามารถทําไดทั้งปโดยไมตองดูสภาพอากาศ
ลวงหนา ภายในมีเครือ่งเลนที่นาตื่นเตนมากมาย รวมถงึลานไอซสเก็ต สวนสนกุลอต



 

 

เตเวิลดแบงออกเปน 2 โซน ไดแก ธีมผจญภยั (Adventure) โซนที่เปนสวนสนุกใน
รมทีใ่หญที่สุดในโลก และ เกาะเวทมนต (Magic Island) โซนที่เปนสวนสนุก
กลางแจงที่สรางเปนเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน ทั้งยังมีรานจําหนายของที่ระลึก 
รานอาหารนานาชาต ิและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย ที่นี่ยังรายลอมไป
ดวยหางสรรพสินคา ชอปปم�งมอลล ซุปเปอรมารเก็ต โรงแรมหร ูเปนตน นอกจากนีย้ัง
มี ล็อตเตดิวตี้ฟร ีใหทานไดสามารถเลือกซื้อสินคาไดอีกมากมาย (อัตราคาบริการนี้ 
ไมรวมบัตรเคร่ืองเลน Lotis Climing, Tomb of Horror, Mirror Maze, 
VR Game Zone, Fantasy Forest และ Poporo Park หากลูกคาตองการ
เลนจะตองชําระคาใชจายเพิ่ม)    
 

 
 

นอกจากในโซลจะมีงานเทศกาลดอกซากุระทีเ่กาะยออโีดแลว ยังมีออีกหนึ่งสถานที่ท่ี
คนนิยมไปชมซากุระไมแพกัน นําทานชม เทศกาลดอกซากุระบาน ริมทะเลสาบ
ซอกชน ตั้งอยูใกลกันกับสวนสนุกลอตเตเวิลด ซึ่งจะมีตนซากรุะปลกูเรียงราย
สวยงามอยูริมทะเลสาบ คนเกาหลีนิยมมานั่งเลนพักผอนชมทะเลสาบทีส่งบนิ่ง 
พรอมกับดูกลีบดอกซากุระที่ปลิวไปทั่วบริเวณ  



 

 

(หมายเหตุ : ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณชวงเดือนเมษายน ตั้งแตกรุป
ประมาณวันที่ 07 – 14 เมษายน จํานวนการบานของดอกซากุระจะขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศในแตละป หากดอกซากุระไมบาน หรือหมดชวงเทศกาล ทาน
สามารถเก็บภาพความประทับใจกับฉากหลังที่มีตึกสูงเสียดฟ�า LOTTE 
TOWER และดื่มดํากับบรรยากาศชวงฤดูใบไมผลิของเกาหลไีด)  
 

 
 

จากนั้นนําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑสาหราย เรียนรูการทําสาหรายของชาวเกาหล ี
การบอกเลาเรือ่งราวขัน้ตอนความเปนมาของสาหราย ตั้งแตเปนหัวเชื้อจนถึงขั้นตอน
สุดทาย ในประเทศเกาหลีใตสาหรายนั้นเปนที่นิยมมาก อาหารเกาหลีหลากหลาย
เมนูลวนมีสวนผสมของสาหราย ยกตัวอยางเชน ขาวยําเกาหล ี(บบิมิบับ) 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู บิบมิบับ ขาวยําเกาหลี ประกอบดวยผัก
ตางๆ พรอมกับเนื้อสัตวหมัก เสิรฟบริการพรอมซุปชาบูหมอรอนๆ 

พักที่    BENEKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL  
หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่สาม    ผลิตภัณฑนํ้ามันสน - ศูนยสมนุไพรโสม - หมูบานโบราณอิกซอนดง - 
พระราชวังชางเคียงกุง - คอสเมติค - ตลาดเมียงดง  

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเรียนรูการทํา ผลิตภัณฑนํ้ามนัสน ที่สกัดจากนํ้ามนัสนเข็มแดง มีสรรพคุณ
ชวยบํารงุรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคมุอาหาร และรักษาสมดุลในรางกาย 
จากนั้นนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ชวยเสริม
ความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทําใหจิตใจสงบ และเพ่ิมพละกําลัง มี
สรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม

ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็ง 
 

จากนั้นนําทานไป หมูบานโบราณอิกซอนดง หมูบานฮัน
อกเกาแกทีสุ่ดแหงหนึ่งในกรุงโซล มกีลิ่นอายความเปน
เกาหลีโบราณ และเปนยานเกาแกที่อาจจะใหมสําหรับใคร

หลายๆคน แหลงรวมคาเฟ�เกๆ รานอาหารชิคๆ ใจกลางกรุงที่ซอนตัวอยูในตรอก
ซอกซอยเล็กๆ สามารถเดินลัดเลาะจากแถวยานอินซาดงมาได มีทั้งรานอาหาร
เกาหลี รานบิงซ ูรานนัง่ชิล รานพิซซา ที่ตกแตงไดอยางมีสไตล เหมาะสําหรับชาว
โซเชียลที่ชอบอัพรูปสวยๆ ไฮไลทของยานนี้จะเปนคาเฟ�ดอกไมชื่อราน มาดัง หนา
รานจะเปนมมุยอดฮิตท่ีคนนิยมมาถายรูป เพราะสีสันสดใสสวยงามของดอกไม 
นอกจากสายฮิปเตอรแลวสายกินก็หามพลาด ที่นี่มีรานขายมันดูชื่อดัง (เก๊ียวนึ่ง
เกาหลี) ชื่อราน ชางฮวาดัง ตั้งอยูตรงหัวมมุถนน ซึ่งจะมคีนตอควิรอเยอะมากๆ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไกตุนโสม อาหารบํารงุสุขภาพ ไก
ขนาดกําลังเหมาะ ยัดไสดวยโสม แปะกวย และสมนุไพรบํารุงรางกาย เสิรฟใน
หมอดินรอนๆ 
จากนั้นนําทานไป พระราชวังชางเคียงกุง หนึ่งในหาพระราชวังที่สาํคัญที่สุดใน
เกาหลี เดิมเปนพระราชวังฤดูรอนของกษตัริยราชวงศโครยอ โดยเริม่ตนเดินจากศาล
เจาชงมโย ถือเปนสถานที่แหงมรดกโลกระดบันานาชาติที่ไดรบัการคุมครอง เปนศาล
เจาแบบขงจื้อท่ีเกาแกที่สุดในโลก ศาลเจาชงมโยยังคงสภาพอยูตั้งแตสมัยศตวรรษที ่



 

 

16 จนถงึทุกวันนี ้และมีแผนจารึกลงคําส่ังสอนจากกษัตริยหลายพระองคในสมัยราช
วงคโชซอนของเกาหล ีจากศาลเจาเดินขามสะพานไปยังพระราชวงัชางเคียงกุง โดย
สังเกตสิ่งกอสรางทีท่ําจากหินบริเวณเนินเขาท่ีจะคอยๆนําทางไป หนึ่งในสิง่กอสรางนี้
เคยเปนหอสังเกตการณในอดีต ประตูทางเขาใหญของพระราชวังจะเชื่อมตอกับ
สะพานอกช็องกโย และนับเปนสะพานที่เกาแกที่สุดในโซล มองใหดแีลวจะเจอรูป
ปศาจที่กําลังซุมอยูใตกําแพงอิฐ นอกจากนั้น ยังสามารถชมซากุระสวยๆ พรอมชม
ความงามทางสถาปตยกรรมแบบโบราณของพระราชวังเปนฉากหลงั หากโชคดีจะ
สามารถเห็นซากุระปลวิไปตามสายลมบนสะพานอกช็องกโย นอกจากจะเปนชวง
ซากุระบานแลว ดอกไมอื่นๆ เชน ดอกแอพริคอต ดอกฟอรซีเธีย และดอกอาซาเลีย 
จะเบงบานอวดความงามไมนอยหนาเชนกัน 
 

 
 

หมายเหตุ: กรณีที่พระราชวังชางเคยีงกุงไมเปดทําการ ขอสงวนสิทธิ์ปรับ
รายการทองเที่ยว ทดแทนเปน พระราชวงัชางด็อกกุง พระราชวังลําดับที่สองที่ถูก
สรางตอจากพระราชวงัเคียงบกกุง เคยใชเปนที่พํานักของพระมหากษัตริยหลาย



 

 

พระองคในสมัยราชวงศโชซอน และยังเปน 1 ใน 5 ของพระราชวงัสําคัญที่ยังคง
รักษาไว พระราชวังหลวงทั้ง 5 ที่ในโซลนั้น จะมีลักษณะหนาตาคลายๆ กัน แตกตาง
กันที่ทัศนียภาพ รวมถงึความพิเศษของแตละสถานที่ดวย อยางตัวพระราชวงัชา
งด็อกกุงแหงนีก้็มีไฮไลทท่ีนาสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแหงความลับนั่นเอง 
(Secret Garden) ภายในพระราชวังประกอบไปดวยเขตพระราชฐานชั้นนอก 
พระราชฐานชั้นใน และสวนดานหลังที่ใชสําหรับเปนที่พักผอนของพระมหากษตัริยใน
สมัยโบราณ เมื่อเดินเขามาบริเวณดานในพระราชวังจะเจอกับลานกวาง เปนพื้นที่
สาธารณะที่นักทองเที่ยวสามารถเดินชมได  
 
จากนั้นนําทานแวะชอปที่รานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET 
สวรรคของนกัชอปชาวไทย เพ่ือเลือกซื้อกลับไปเปนของฝาก มีใหเลอืกมากมาย
หลากหลายแบนด ไมวาจะเปนสกินแครบํารงุผิวแบรนดอยาง DEWINS และแบรนด 
JSM ที่เปนสินคาหลักของทางราน ไมวาจะเปนครมีหอยทาก ครีมนํ้าแตก ครีมขดัขี้
ไคล สแตมเซลล โบท็อกซ เปนตน และยงัมีสนิคาอ่ืนๆ อาทิเชน ครมีวานหางจระเข 
แป�งมาโยก ยายอมผม แฮนดครีม ยาสระผม ฯลฯ  

 
จากนั้นนําทานเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง ยานเมียงดง แหลงละลายทรัพยในดวงใจ
ของสาวๆหลายคน หรอืสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงนี้จะมีเส้ือผา กางเกง รองเทา 
นํ้าหอม เครื่องสําอางคทั้งแบรนดเนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด รวมถึงซีดีเพลง รปู
ดารา และศิลปนเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากที่ตลาดนี้ อาทิ
เชน รานเครื่องสําอางคคที่คุนหูคนไทยท่ีไมวาจะเปน ETUDE, SKIN FOOD, THE 
FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครือ่งสําอางคคจะ
ถูกกวาประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เทา และบางรุนไมมีขายในประเทศไทย หรือ
จะเปนรานขายรองเทาแบรนดดงัอยางราน MBC MART ก็มรีองเทาหลากหลายแบ
รนดดงัใหเลือกมากมาย อาทิเชน ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, 
CONVERSE, FILA เปนตน  



 

 

 

 
 

ในสวนของอาหารบริเวณขางทางที่ฮอทฮิตไมแพกันอยางโซน เมียงดงสตรีทฟู�ด มี
อาหารหรือของทานเลนใหไดลิ้มลองมากมาย ไมวาจะเปน หอยเชลลยางตัวใหญอบ
นากิน ขนมไขหรือเครนัปง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุงล็อบสเตอรตัว
ใหญๆ ยางชีสมรีสหวาน ชีสยาง โดยการเอามอสซาเรลลาชีสเสียบไมแลวเอาไปยาง 
ตอกโบกี เคกขาวที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสดวยซอสเผ็ดสไตลเกาหลี เมนูนี้มีอยู
เกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมีด่ําจาจังมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็น
กันบอยในซีรี่สเกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม พบเห็นไดทัว่ไปในเมืองไทย 
แตของท่ีนี่จะมีไสกรอกเพ่ิมเขามาอีกหนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษทอดกรอบ เสียบไมแบบ
อลังการโรยดวยเกลือ เปนตน แตหากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอตมิโคนเจาดัง ซึ่งไอ
ติมที่กดมาใสโคนนั้นสงูถงึ 2 ฟุต 

 

 
 



 

 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช็อปปم�ง 
พักที่   BENEKIA M HOTEL / INTERCITY HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL 

หรือเทียบเทา 
 

วันที่สี่        ศนูยสมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - ถนนฮงแด – เทศกาลดอกจินดัลเร 
เขาวอลมิซาน - ละลายเงินวอนซุปเปอรมารเก็ต - สนามบินอนิชอน 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากนั้นพาทานชม ศูนยสมุนไพรฮอตเกนาม ูตนไมชนิดนี้เจริญเตบิโตในป�าลึกบน
ภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 50-800 เมตร ชวยดูแลตับให
สะอาดแข็งแรง ป�องกนัโรคตับแข็ง ไมถกูทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ 
สารตกคางจากอาหาร และยา 
จากนั้นนําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเปนแดนของพลอยสี
มวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มี
เสนหเยายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู และสรอยขอมอื 
จากนั้นเดินทางตอไปยงั ยานฮงแด เปนยานที่อยูใกลๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มี
ผลงานศิลปะที่สวนใหญเปนศิลปะแนวรวมสมัยจัดวางแสดงเตม็พื้นที่ของถนนปกัสโซ
ที่ขึ้นชื่อของยานนี้ นอกจากนั้นที่นี่ยังมีผับ บาร คาเฟ� รานอาหารมากมายตามตรอก
ซอกซอยแทบทุกแหง จงึทําใหท่ีนี่เปนสีสันของกรุงโซลที่นักทองเที่ยวนิยมมา
ทองเที่ยวไมขาดสายท้ังกลางวันและกลางคืน 

 

 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู โอซัมบูลโกกิ ปลาหมกึ และหมูหมัก
สไตลเกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย โดยนําปลาหมึกและหมูลงใน
กระทะพรอมนํ้าซุปปรุงรส เมือ่สุกบริการพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย 
จากนั้นนําทานไปชมความงามของดอกจินดัลแรที่ WONMISAN MOUNTAIN 
AZALEA FESTIVAL ในชวงฤดูใบไมผลิดอกไมทั่วทั้งเกาหลีกําลังบานสะพรั่งชชูอ
สวยงามไมแพดอกซากรุะ เทศกาลดอกจินดัลแร แหงนี้จะเปลี่ยนภเูขาวอลมิใหเต็ม
ไปดวยสชีมพ ูดอกจินดัลแรนั้นคนทั่วไปจะรูจกัในชื่อ ดอกอาซาเลีย หรือท่ีรูจักกันอีก
ชื่อหนึ่งคือ ดอกกุหลาบพันป ซึ่งจะบานอวดสีสันแขงกับตนซากุระ ไมวาจะมองไปทาง
ไหนก็เต็มไปดวยสีชมพู หันซายก็เปนสีชมพู หันขวาก็เปนสีชมพู ภูเขาวอลมิจึงเปนอีก
หนึ่งสถานที่ท่ีพลาดไมได  
 

 
 

หมายเหตุ : การบานของดอกอาซาเลียขึ้นอยูกับสภาพอากาศ หากหมดฤดูกาล 
หรือทางสถานที่ยกเลิกเทศกาล ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทองเที่ยว 
ทดแทนเปนถนนแคฮงันูรี ตัง้อยูในไชนาทาวนยานอินชอน เปนถนนที่เต็มไปดวย
กลิ่นอาย จีน เกาหลี ญี่ปุ�น ใครที่ชอบทองเทีย่วยานวัฒนธรรมตองหามพลาด ตัว



 

 

อาคารของที่นี่ยังคงความดั้งเดมิของแตละประเทศไวอยู มีมุมชิคๆ แถมยังมคีาเฟ�
เกๆ ใหถายรูปเพียบ นอกจากนี้แถวถนนแคฮงันูรีกม็ีรานอาหารอรอยๆ ใหไดลิ้มลอง
มากมาย 
จากนั้นนําทานเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงิน
วอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของ
ใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม 
เครื่องสําอางโสม และยังมีกมิจิ เปเปโร (ป�อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นม
กลวย เปนตน 

 
 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินอนิชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต 
เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

 

วันที่หา              สนามบินดอนเมือง 

 
00.20 น. นําทานเดินทางสู สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที ่

XJ703  
** ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง ** 

04.20 น. เดินทางถึงประเทศไทย สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
 

*** สําคัญมากโปรดอาน *** 
ในกรณีที่ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ทั้งเครื่องบิน รถทัวร และรถไฟ กอนทําการ
ออกตั๋วโดยสาร กรณุาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 
มิเชนนั้น ทางบริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบคาใชจายใดใดทั้งสิ้น 
ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ 



 

 

 
** ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด ** 

การพิจารณาการเขา-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถือเปนสิทธิ์ในทางกฎหมาย
ของประเทศนั้นๆ โดยทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง และเจาหนาที่กรมแรงงานเปนผูตัดสิน
ชี้ขาด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได หากทาปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขา
ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ซึง่มีคาใชจายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึง
คาบริการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นดวย ฉะนัน้ ทานจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึน้ที่ทาง
ประเทศนั้นๆ เรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทุก
กรณี หากตองกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งวาง หรือตามวันเดินทางของตั๋ว
เคร่ืองบิน ทั้งนี้ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใต และสายการ
บนิเปนผูพิจารณาเทานั้น ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ และขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไมคืน
คาบริการ ไมวากรณีใดๆ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร 

หองละ 2-3 ทาน 
ราคา 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 

02 - 06 เมษายน 2563 
(วันจักร)ี 

18,999 5,000 8,999 

03 - 07 เมษายน 2563 
(วันจักร)ี 

18,999 5,000 8,999 

04 - 08 เมษายน 2563 
(วันจักร)ี 

17,999 5,000 8,999 

05 - 09 เมษายน 2563 
(วันจักร)ี 

15,999 5,000 8,999 

08 - 12 เมษายน 2563 16,999 5,000 8,999 

09 - 13 เมษายน 2563 16,999 5,000 8,999 

10 - 14 เมษายน 2563 23,999 5,000 8,999 



 

 

(วันสงกรานต) 

11 - 15 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 

23,999 5,000 8,999 

12 - 16 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 

22,999 5,000 8,999 

13 - 17 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 

22,999 5,000 8,999 

18 - 22 เมษายน 2563 15,999 5,000 8,999 

23 - 27 เมษายน 2563 16,999 5,000 8,999 

24 - 28 เมษายน 2563 16,999 5,000 8,999 

25 - 29 เมษายน 2563 15,999 5,000 8,999 

29 เมษายน - 03 พฤษภาคม 
2563 

(วันแรงงาน) 
16,999 5,000 8,999 

30 เมษายน - 04 พฤษภาคม 
2563 

(วันแรงงาน) 
16,999 5,000 8,999 

 
ราคาเด็กทารกอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 5,999 บาท 
 
*** คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคเุทศก
ทองถิ่น *** 
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 50,000 วอน/ทริป/ทาน** 
 
โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง ในกรณี
ยกเลิกการเดินทางตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้น ทางบริษัทจะไมคืนมดัจํา
ไมวาดวยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น คาทัวรที่จายใหกับผูจัดเปนการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระ
ใหกับทางสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชาํระขาดกอนออกเดินทางเชนกัน ฉะนั้น หากทาน



 

 

ไมไดรวมเดินทาง หรือใชบรกิารตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรอืไดรับการปฏิเสธการเขาหรือ
ออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ
การคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตัว๋เครื่องบนิใหแกทาน 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต  รวมกับการทองเที่ยวเกาหลีใตเพื่อโปรโมท
สินคาในนามของรานรัฐบาล คือ สมุนไพรโสม, สมุนไพรฮอตเกนามู, นํ้ามนัสน, ศูนย
เคร่ืองสําอางค (คอสเมติค), พลอยอเมทิส และรานคาปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) ซึ่งจําเปนตอง
ระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรยีนชี้แจงลูกคาทุก
ทานวา รานรัฐบาลทกุรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม หากประสงคจะซื้อหรือไมซ้ือ
ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น  
 ทัวรครัง้นี้มีวตัถปุระสงคเพ่ือการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทานั้น ถาลกูคาตองการแยกตัวออก

จากกรุปทัวร โดยไมลงรานช็อปปم�ง เชน รานโสม/ฮอกเกนาม/ูนํ้ามันสน/เครื่องสําอางคคอส
เมติค/พลอยอเมทิส ทางบริษัทจะคดิคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอ
ทาน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานี้เฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น ถาหากเปนชาวตางชาติ
จะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกตอิีก 100 USD ตอทาน  

 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูตามความเหมาะสม 

 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลัก โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลกูคาเปนหลัก 

 ประเทศเกาหลีใตมีชางภาพมาถายรูป และมาจําหนายวันสุดทาย ลูกทัวรทานใดสนใจ
สามารถซื้อได โดยไมมกีารบังคับลกูทัวรทั้งสนิ แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 

 กรณีตดักรุปเหมาท่ีเปนนักเรียน นักศกึษา ครู ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล  
ชาวตางชาติ หรือกรุปท่ีมีการขอดูงานจะตองสอบถามราคาใหมทุกครั้ง 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดนิทางระหวางการทองเที่ยวในประเทศเกาหลี 
หรือเกิดปญหาตางๆ ตลอดจนขอแนะนํา กรณุาติดตอเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบ หากทานมี
ความจําเปนตองรับฝากของจากผูอื่น เพ่ือท่ีจะนําไปยังประเทศนั้นๆ  หรือนํากลับประเทศ



 

 

ไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นวาตองไมเปนสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท 
อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติ ทางเจาหนาท่ีจะไมรับฝากกระเป�าหรือสิ่งของใดใด 

 

** สั่งซื้อซิมกับเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
สําหรับซิมอินเตอรเน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย 
ไมวาจะเปน ญี่ปุ�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยมี 
DATA ใหใชงาน 4GB สามารถใชงานไดตอเนื่องสูงสุด 8 วัน หากทานใดสนใจสั่งซื้อซิม 
สามารถสัง่ซื้อไดกับทางเจาหนาที่ และชาํระเงินพรอมมัดจําคาทัวร หรือคาทัวรสวนทีเ่หลือ 

 

 
 



 

 

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศเกาหลใีหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานกัระยะสั้นในประเทศ
เกาหลีไมเกิน 90 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศเกาหล ีดังตอไปนี้ 
1. พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง 
2. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจัดเตรียมให 
3. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลีได 
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
4. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลี (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ) 
ทางทัวรจัดเตรียมให 
5. กําหนดการเดินทางระหวางที่พาํนักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจัดเตรียมให 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คานํ้าหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.    
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน    
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ      
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดนิทาง  
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกัรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบรกิาร) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น  
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว  



 

 

เอกสารประกอบในการยื่นวีซา  
1) พาสปอรต  
2) ใบประจําตัวคนตางดาว  
3) ใบสําคัญถิน่ที่อยู  
4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)  
5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถามี)  
6) รูปถายสีขนาด 2 นิว้ 2 รูป (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทํา
เรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซีต่องชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทาน เพื่อ

สํารองที่นั่ง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบรกิารสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 30 วัน กรณีนกัทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงนิไมครบภายในกําหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิ์
การเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี ่จองการเดินทางนอยกวา 30 วัน จะตองชําระครบเต็ม
จํานวนเลย 

4. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ , อีเมล , หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดงันี้ วนัจันทร ถงึศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปนั้นๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบรษิทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 



 

 

 กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบรกิารคนื นกัทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหนึง่เพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบรกิารตางๆ และหนาสมดุ
บัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน  

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี ้
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คนืเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของเงิน

คาบรกิาร 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 50 ของเงินคาบรกิาร 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบรกิารที่ชําระแลวทั้งหมด ทั้งนี ้ทาง

บริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจดัการ
นําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

1. การเดินทางที่ตองการนัตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมด   

2. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดงันี้ วนัจันทร ถงึศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางกรณีมีนกัทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 
2. ทัวรนี้เปนทวัรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดนิทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบรษิัทจะไมคืนเงิน
คาบรกิารไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 



 

 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 
15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  
แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเที่ยวรวม
เดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกลุ คํา
นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมดัจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ 
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุ
งาน การปฏิวัต ิ อุบตัิเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบรกิารนีค้ํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน 
การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษิัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท 
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค
ปดสนิท และสามารถนาํออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือ
ไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเป�า
ใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 



 

 

 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญ และฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

 หามนําอาหารสดเขาประเทศเกาหลีใตทุกชนิด เชน ผัก ผลไมสด ไขฯ มีโทษปรับหากฝ�า
ฝน  

 ประกาศจากสาธารณรัฐเกาหลีใต ตั้งแตวันที่ 1 มิ.ย. 2562 เปนตนไป หามนําเนื้อสัตว 
อาทิเชน แฮม ไสกรอก เนื้อดิบ เนื้อตากแหง ฯลฯ เขามาภายในประเทศเพื่อป�องกัน และ
ควบคุมการไหลเขาของโรคระบาดสัตวจากตางประเทศ เชน โรคอหิวาหแอฟริกาในสุกร 
โรคปากเปم�อยเทาเปم�อยในสัตว โรคไขหวัดนกชนิดกอโรครุนแรง ฯลฯ หากตองครอบครอง
ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวดังกลาวอยางหลีกเลี่ยงไมได กรุณาทําเคร่ืองหมายบนใบแจง
สิ่งของที่นําติดตัวมา และแจงดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศที่สนามบินหรือทาเรือ 
หากฝ�าฝนอาจมีโทษปรับถงึ 10 ลานวอน และอาจจะมีโอกาสในการหามเขาประเทศ หรือ
จํากัดการพํานักในเกาหลีใต 

 
 
 


