
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัแรก         กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

23.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X 
เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกในการข้ึนเคร่ือง (หัวหน้าทวัร์แนะนาํการ
เดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 นํ้าหนกั
กระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากตอ้งการซ้ือนํ้าหนกัเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย)  
***หมายเหตุ*** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ 
ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ือง เน่ืองจากต้องเป็นไป
ตามระบบของสายการบิน**)  

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง       เกาหลีใต ้– หมู่บา้นเทพนิยาย – เทศกาลดอกทิวลิป TAEAN TULIP FESTIVAL  

02.40 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเท่ียวบินท่ี XJ700 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
10.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับ

นาฬิกาเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอ
ตอ้นรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพาน
เพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกวา่ 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร 

เท่ียวชม หมู่บ้านเทพนิยาย (ดงฮวามาอึล ในภาษาเกาหลี แปลว่า 
หมู่บา้นเทพนิยาย) ตั้งอยูใ่นเมืองอินชอน เป็นถนนเส้นเลก็ๆ ท่ีน่าเดิน
ถ่ายรูป มีการเพน้ท์กาํแพงหลากหลายสีสันเต็มผนังบา้น ทั้งกาํแพง
และทางเดินต่างๆ เนรมิตให้หมู่บ้านท่ีแสนจะธรรมดากลายเป็น
หมู่บา้นแห่งเทพโลกนิยาย จากหมู่บา้นท่ีเคยเงียบเหงากลบักลายเป็น
หมู่บา้นท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวทั้งชาวเกาหลี หรือแมก้ระทัง่ชาวต่างชาติ

ไดอ้ยา่งมากมาย  



 

 

 

กลางวนั บริการอาหาร (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ด
เลก็น้อย โดยนําหมูลงในกระทะพร้อมนํา้ซุปปรุงรส เมือ่สุกรับประทานพร้อม
เคร่ืองเคยีงและข้าวสวย  
อลงัการเทศกาลทิวลิปสุดยิง่ใหญ่ TAEAN TULIP FESTIVAL ชมดอกทิว
ลิปสวยสะพร่ังท่ีจดัข้ึนในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม หน่ึงในเทศกาลดอกทิวลิปท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีการ
จดัเทศกาลรวบรวมดอกทิวลิปนานาพนัธ์ุ กว่า 1.2 ลา้นดอก มากกว่า 300 สายพนัธ์ ทิวลิปหลากสีสันจะถูกจดั
วาง ออกแบบเป็นรูปภาพต่างๆ บนพ้ืนท่ีกวา้งใหญ่สุดสายตา และดอกไมอ่ื้นๆ เช่น Lupine, Foxglove, Lilies 
ฯลฯ เทศกาลเปิดใหเ้ขา้ชมตั้งแต่เชา้จนดึก ซ่ึงจะเปล่ียนบรรยากาศจากสวนทิวลิปสวยสดใสภายใตแ้สงแดดใน
ตอนกลางวนั เป็นความตระการตาผสมดว้ยความโรแมนติกในตอนกลางคืนดว้ยการประดบัประดาแสงไฟสุด
อลงัการทัว่พ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 
 
 

 

***หมายเหตุ : เทศกาลดอกทิวลิปจะจดัขึ้นช่วง 19 เม.ย. – 13 พ.ค.ของปี 2018 หาก

ไม่สามารถไปชมเทศกาลดอกทิวลิปท่ีเมืองแทอนัได ้หรอืทางสถานท่ียกเลิกงานเทศกาล 

จะไม่มีโปรแกรมไปดูดอกทิวลิป ทางบรษิทัขอสงวนสิทธ์ิปรบัรายการทวัร ์ 

ทดแทน >>> THE GARDEN OF THE MORNING CLAM *** 
 
เยน็ บริการอาหาร (2) เมนู ชาบู ชาบู สุกีห้ม้อไฟสไตล์เกาหล ี 

อาหารพืน้เมืองของเกาหล ีลกัษณะคล้ายสุกีห้ม้อไฟ 
 

พกัที ่   JM HOTEL / NEW M SUWON หรือระดบัเดยีวกนั 
 



 

 

วนัท่ีสาม      โรงเรียนสอนทาํกิมจ+ิใส่ชุดประจาํชาติฮนับก – สวนสนุก EVERLAND – สมุนไพรโสม    

                  เกาหลี - COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (3) 
เรียนรู้วฒันธรรมการทาํกิมจิของชาวเกาหลีท่ี โรงเรียนสอนทํากิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผกัดองท่ีอาศยัภูมิ
ปัญญากน้ครัวของชาวเกาหลี ดว้ยการหมกัพริกสีแดงและผกัต่างๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผกักาดขาว ชาวเกาหลีนิยม
รับประทานกิมจิเกือบทุกม้ือ และยงันาํไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบนักิมจิมีมากกว่า 
187 ชนิด ส่วนใหญ่แลว้จะมีรสเผด็ เปร้ียว และมีกล่ินฉุน นอกจากน้ียงัสามารถสวมใส่ ชุดฮันบก ซ่ึงเป็นชุด
ประจาํชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพสวยๆเกบ็ไวเ้ป็นท่ีระลึก 
 
เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ 
ถูกขนานนามว่าเป็น ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา โดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ทุกคนจะ

ไดท่้องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์ สิงโตเจา้
ป่า และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกบัเคร่ืองเล่น
นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลงักา (Rolling X-
Train), เฮอร์ริเคน (Double Rock Spin), เรือเหาะไวก้ิง 
(Columbus Adventure) และไฮไลคท่ี์พลาดไม่ไดข้องสวน
สนุกแห่งน้ี รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) ชมกิจกรรม

และการแสดงต่างๆ ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบไม่จาํกดัจาํนวน
รอบ นอกจากน้ียงัมีสวนดอกไม้ท่ีกาํลังออกดอกบาน
สะพร่ังอวดสีสัน ณ สวนดอกไม้ส่ีฤดู (Four Season 
Garden) ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงพนัธ์ุดอกไมไ้ปตามฤดูกาลใน
รูปแบบท่ีหลากหลายตลอดทั้ งปี (ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพ
อากาศ) ด้วยสีสันท่ีสดของดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับ
ความนิยมอย่างมาก นักท่องเท่ียวท่ีมาสวนสนุกจึงไม่

พลาดท่ีจะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดช่ืนกลบัไปเป็นท่ีระลึก รวมทั้งยงัมีการจดัเทศกาลในแต่ละเดือน 
อาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน เป็นสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ ในช่วงฤดู
ร้อน ประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม เป็นสวนดอกลิลล่ีหลากสีสัน ยงัไม่หมดแค่นั้น ในช่วงเดือนน้ีจะมี
เทศกาลคลายร้อนไปกบัสายนํ้ า (Summer Splash) ในฤดูใบไมร่้วง ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็น



 

 

สวนดอกเบญจมาศ พร้อมกบัมีจดัตกแต่งสวนสนุกให้เขา้กบัเทศกาลฮลัโลวีน (Happy Halloween) มีการจดั
ขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุก และมีเจา้หน้าท่ีแต่งตวัเป็นผีมาเดินแกลง้นักท่องเท่ียวดว้ย ส่วนในช่วงฤดู
หนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม มีการจดังานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตม์าส และตอ้นรับเทศกาลปี
ใหม่ และในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคมจะเป็นเทศกาลหิมะ มี Snow Slate ให้เล่ือนไถลลงมา ซ่ึงเป็นท่ีนิยมเป็น
อย่างมาก ทุกเทศกาลจะตกแต่งดว้ย แสง สี เสียง สุดอลงัการ พร้อมทั้งมีขบวนพาเหรดมาสร้างความบนัเทิง
ใหก้บัเดก็ๆ เช่น White Christmas Parade, Moonlight Parade เป็นตน้ 

กลางวนั บริการอาหาร (4) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เนือ้หมู เนื้อ
ไก่ เนือ้ววั ปลาหมกึ กุ้ง อาหารเกาหล ีเตมิไม่อั้น 
ออกเดินทางไปยงั ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) 
สมุนไพรโสมข้ึนช่ือว่าเป็นราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกนาํมาใช้เพ่ือ
สุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตาํรายาแผนโบราณจีนระบุว่า 
โสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร และปอด ช่วยทาํให้จิตใจสงบ และเพ่ิม
พละกาํลงั โดยรวมมีสรรพคุณทางการแพทยช่์วยบาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง
เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 
แวะชอ้ปท่ีร้านเคร่ืองสาํอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนกัชอ้ปชาวไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลบัไป
เป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น ผลิตภณัฑ ์ROJUKISS มีราคาถกูกวา่ท่ีเมืองไทยเกือบเท่าตวั และบางผลิตภณัฑย์งัไม่มี
ขายในไทย 
พบกบัหน่ึงในทาวเวอร์ท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ 
(N SEOUL TOWER) หรือ ‘นมัซนัทาวเวอร์’ (NAMSAN 
TOWER) ตั้งอยูบ่นภูเขานมัซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจาก
ฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจาก
พ้ืนดิน ซ่ึงยงัคงไดรั้บความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเท่ียว
และคู่รักชาวเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวนัหรือช่วงกลางคืน 
ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆ เพราะเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้ ง
กรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถาน
ท่ีสุดแสนโรแมนติกแห่งหน่ึงท่ีคู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด ถือเป็นไฮไลทส์ําคญัของกรุงโซลท่ีนกัท่องเท่ียวทุกคน
จะตอ้งมาแวะเช็คอิน คือ สถานท่ีคลอ้งกญุแจช่ือดงั Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือว่า...คู่รักท่ีมาคลอ้งกุญแจ
ท่ีน่ีจะมีความรักท่ียนืยาวไปตลอดกาล **ราคาทวัร์น้ีไม่รวมกุญแจและค่าข้ึนลิฟท*์* 

 



 

 

 
เยน็ บริการอาหารเยน็ (5) เมนูบุฟเฟ่ต์ SEA FOODสําหรับท่านทีช่ื่นชอบ

อาหารทะเลเป็นพเิศษ ให้ท่านได้เลอืกสรรอาหารทะเลทีส่ดใหม่ และ 
อาหารนานาชนิด พเิศษ !! ขาปูยกัษ์ 

พกัที ่   HOTEL RIVER PARK / THE M / PRIME IN SEOUL หรือระดับ 
เดยีวกนั 

วนัท่ีส่ี          นํ้ามนัสน – สมุนไพรฮอตเกนามู – ถนนฮงแด – คาเฟ่ ONE PIECE CAFÉ - พลอยอะเมทิส  

                  พระราชวงัชางด็อกกุง - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) 
เรียนรู้การทาํผลิตภณัฑท่ี์สกดัจาก นํา้มันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบาํรุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วย
ควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 
จากนั้นพาชม ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับ (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก
มลภาวะ และสูงเหนือระดบันํ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัให้
สะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ ไม่ถูกทาํลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และ
ยา 

กลางวนั บริการอาหาร (7) เมนู ข้าวยาํบิบิมบับ ข้าวยาํเกาหล ีเสิร์ฟบริการพร้อม
ซุปชาบูหม้อรวมร้อนๆ 
เอาใจสาวกโจรสลดัหมวกฟาง พากนัไปฟินท่ี CAFÉ DE ONE 
PIECE คาเฟ่การ์ตูนสุดฮิตยา่นฮงแด ออกแบบและตกแต่งโดยใชธี้มตวั
การ์ตูนในเร่ืองวนัพีชทั้งหมด โดยมีบริการทั้งเคร่ืองด่ืม ขนม และอาหาร
หลากหลายอยา่งท่ีแทรกธีมวนัพีซเขา้ไป รวมถึงของสะสมต่างๆจากวนัพีซดว้ย และเมนูแนะนาํประจาํท่ีร้าน
เป็นเมนูยอดนิยมนั้นกจ็ะมี Chocolate Mochi-Waffle, Berry Mochi-Waffle, Green Tea Mochi-Waffle อีกทั้ง
บรรยากาศในร้านนั้นใหอ้ารมณ์เหมือนหลุดเขา้ไปอยูใ่นฉากของวนัพีชกนัเลยทีเดียว เป็นคาเฟ่เปิดใหม่ท่ีน่าไป
ตามล่าโจรสลดั และน่าไปล้ิมลองรสชาติวาฟเฟ้ิลแสนหวานเสียจริงๆ แนะนาํเลยรับรองไม่ผดิหวงั 
จากนั้นชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็น
แดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาํโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตา จนถึง
สีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาทาํเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และ
สร้อยขอ้มือ 



 

 

 
นาํชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวงัลาํดบัท่ีสองท่ีถูกสร้างต่อจาก
พระราชวงัเคียงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และความสาํคญัในการเป็นท่ีพาํนกัของพระมหากษตัริยห์ลายพระองคใ์น
สมยัราชวงศโ์ชซอน (JOSEON) และยงัเป็น 1 ใน 5 
ของพระราชวงัสําคญัท่ียงัคงรักษาไว  ้ประกอบไป
ด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นใน 
และสวนด้านหลัง  สําห รับ เ ป็น ท่ีพักผ่อนของ
พระมหากษตัริย ์ซ่ึงมีตน้ไมข้นาดยกัษมี์อายกุว่า 300 
ปี บ่อนํ้ า และศาลาริมนํ้ า พระราชวังแห่งน้ีเป็นท่ี
พาํนกัของพระมหากษตัริยถึ์ง 9 พระองค ์ปัจจุบนัยงั
คงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงั ไดแ้ก่ พระตาํหนกั INJEONGJEON พระตาํหนกั DAEJOJEON 
พระตาํหนกั SEONJEONGJEON และพระตาํหนกั NAKSEONJAE  

 

*** หมายเหตุ กรณทีีพ่ระราชวังชางดอ็กกงุไม่เปิดทาํการ ขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการท่องเทีย่ว
ทดแทน >>> พระราชวังถอ็กซูกงุ *** 

เลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย เช่น นาฬิกา แว่นตา เคร่ืองสาํอาง 
กระเป๋า กลอ้งถ่ายรูป และสินคา้แบรนดอ่ื์นๆ อีกมากมาย  
เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน 

หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งน้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง รองเทา้ 
นํ้ าหอม เคร่ืองสําอางค ์ทั้งแบรนดเ์นมช่ือดงั และโลคอลแบรนด ์
รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวยัรุ่น
ตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดน้ี อาทิเช่น ร้านเคร่ืองสาํอางค์
ท่ีคุน้หูคนไทยท่ีไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE 

SHOP ราคาเคร่ืองสาํอางคจ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 
เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย ในส่วนของอาหารขา้ง
ทางท่ีฮอทฮิตไม่แพก้นัอยา่งโซนสตรีทฟู้ ด  มีอาหารหรือของทาน
เล่นให้ไดล้ิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลลย์่างตวัใหญ่อบ
น่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง 



 

 

กุง้ลอ็บสเตอร์ตวัใหญ่ๆ ยา่งชีสมีรสหวาน ชีสยา่ง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง ต๊อกโบกี 
เคก้ขา้วท่ีข้ึนช่ือของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผด็สไตลเ์กาหลี เมนูน้ีมีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมท่ีในตลาดเมียงดง 
บะหม่ีดาํจาจงัมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกนับ่อยในซีร่ีส์เกาหลี มนัฝร่ังเกลียวทอดกรอบเสียบไม ้พบเห็นได้
ทัว่ไปในเมืองไทย แต่ของท่ีน่ีจะมีไส้กรอกเพ่ิมเขา้มาอีกหน่ึงชั้น ปลาหมึกยกัษท์อดกรอบ เสียบไมแ้บบอลงัการ
โรยดว้ยเกลือ เป็นตน้ แต่หากคนท่ีชอบของหวานกจ็ะมีไอติมโคนเจา้ดงั ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟตุ 

 

อสิระอาหารเยน็ 1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย)  
 
พกัที ่  HOTEL RIVER PARK / THE M / PRIME IN SEOUL หรือระดับเดยีวกนั 
 

วนัท่ีหา้        ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า อูด้ง (8) 
แวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียล
ช็อกโก ้ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม 
เคร่ืองสาํอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 

 
11.20 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เท่ียวบินท่ี XJ701 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
15.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมดว้ยความประทบัใจ 
 

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่ตามความเหมาะสม 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่วา่กรณีใดๆ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั** 

**พาสสปอร์ตจะตอ้งมีอายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง** 



 

 

	
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

ในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ต้องยกเลกิ 45 วนัก่อนการเดนิทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ัน ทางบริษัทจะไม่คนืมัดจําไม่ว่า
ด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพราะทางบริษัทได้ทําการจ่ายค่าต๋ัวกบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้

ถีถ้่วน ก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 
ข้อความสําคญั โปรดอ่านอย่างละเอยีด 

ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทาํใหลู้กคา้ตอ้งถูกส่งตวั
กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย ฉะนั้น ลูกคา้
จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่าง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน 
ทั้งน้ี ข้ึนอยู่ทางเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพิ้จารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเขา้
เมืองเรียกสมัภาษณ์นั้น ข้ึนอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพิ้จารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจา้หนา้ท่ี ตม. ทางบริษทัทวัร์ 
ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงในส่วนน้ีได ้** 

*** ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทาง
บริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 



 

 

อตัราค่าบรกิาร เกาหลี 5 วนั 3 คืน (AIR ASIA X) 

SUMMER GOLD KOREA ซูวอน - โซล – โซล (XJ) 

 

กาํหนดการเดินทาง 

เม.ย. – พ.ค. 2560 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

ราคา 

จอยแลนด ์

(ไม่รวมตัว๋) 

ราคา 

เด็กอายุไม่เกิน 

2 ขวบ 

พกั 

เดี่ยว 

เพ่ิม 

08 – 12 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

09 – 13 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

10 – 14 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

15 – 19 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

16 – 20 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

17 – 21 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

22 – 26 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

24 – 28 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

25 – 29 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

05 – 09 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

06 – 10 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

07 – 11 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

12 – 16 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

13 – 17 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

19 – 23 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 



 

 

20 – 24 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

21 – 25 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

26 – 30 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ทา่นละ 30,000 วอน /ทรปิ/ท่าน  

หรือท่านละ 1,050 บาท/ทริป/ทา่น** 

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผู้จดั เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จดัได้ชําระ

ให้กับสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตใุดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคา

ค่าทัวร์ปกตอีิก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนกัเรียน นกัศกึษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองสําอางค์  หมอ  
พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดงูาน จะต้องสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนข้อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็นต้องรับฝากของจากผู้ อ่ืนเพ่ือท่ีจะนําไป
ยงัประเทศนัน้ๆ  หรือนํากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่ของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิต เจ้าหน้าท่ีจะไมรั่บฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ลกูค้าเป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสดุท้ายช่างภาพ
จะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายกบัลกูทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซือ้ เพราะทาง
บริษัททวัร์ไมมี่การบงัคบัลกูทวัร์ซือ้แตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วล่วงหน้า 



 

 

5. ทัวร์ครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิง้ เช่น นํา้มนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดําเนินการในการแยก
ท่องเท่ียวเอง 300 USD ตอ่ท่าน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัท ์, ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต 
, ค่าซกัรีด , มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 30,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  
 
 
 
 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือ

ยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายมุากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

- กาํหนดการเดินทางระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 

เอกสารประกอบในการยืน่วซ่ีา  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว  
3) ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่ 
4) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป  
(สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 
 
เงือ่นไขการชําระค่าบริการ 
1. นักท่องเทีย่วต้องชําระเงนิมัดจาํเป็นเงินจาํนวน 10,000 บาทต่อท่าน เพือ่สํารองที่น่ัง ภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง  
2. นกัท่องเท่ียวตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวไม่ชาํระเงิน 

หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านกัท่องเท่ียว
สละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียว จองการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั จะตอ้งชาํระครบเตม็จาํนวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น

วนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว(ผู้ มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซน็เอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึง่เพ่ือแจ้งยกเลกิการจองกบัทาง
บริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

 กรณีนกัท่องเท่ียวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว (ผู้ มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือ
เดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือ
มอบอํานาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงินค่าบริการตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคาร
ท่ีต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน  

 
 



 

 

โดยมีเงือ่นไขการคนืเงินค่าบริการดงันี ้
2.1 ต้องยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกว่า 45 วนัเท่าน้ัน คนืเงนิค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีชําระแล้ว  
2.2 หากยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 45 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทวัร์ทุกกรณี 

1. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงือ่นไขและข้อกาํหนดอืน่ๆ 
1. ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั

นกัท่องเท่ียวทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทาง
สาํหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ย
กวา่ท่ีทางบริษทักาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนาํหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบัทาง
บริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 



 

 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
ภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น  

ข้อแนะนําก่อนการเดนิทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะนาํติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมาให้เจา้หน้าท่ีตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีกาํหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มนาํผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั , ผลไมส้ด , ไข่ , เน้ือสัตว ์
, ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก  

 
 
 
 
 


