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วนัแรก         กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

20.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบิน THAI 

AIRWAYS (TG) เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการขึ้ น

เคร่ือง (หัวหน้าทัวร์แนะน าการเดินทาง) สายการบิน THAI AIRWAYS จัดท่ีนัง่แบบ 3-3-3 

น ้าหนักกระเป๋า 30 กก./ท่าน  

**หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที 

และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเลือกท่ีนัง่บนเครื่อง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  
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23.30 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรฐัเกาหลีใต ้ โดยเท่ียวบินท่ี TG656 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

วนัท่ีสอง       ประเทศเกาหลีใต ้(อินชอน) - โรงเรียนสอนท ากิมจ+ิชุดฮนับก – สวนสนุก EVERLAND 

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกา

ของท่านเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่  สาธารณะรัฐเกาหลีใต ้รถโค้ชน าทุกท่านขา้มทะเล

ตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติท่ียาวกว่า 4.42

กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร  

เรียนรูว้ ัฒนธรรมการท ากิมจิของชาวเกาหลี ท่ี โรงเรียน

สอนท ากิมจ ิอาหารเกาหลีประเภทผักดองท่ีอาศัยภูมิ

ปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดง

และผักต่างๆ โดยทั ่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลี

นิยมรบัประทานกิมจิเกือบทุกม้ือ และยังน าไปปรุงเป็น

ส่วนประกอบอาหารอีกหลายอ ย่ าง ปัจจุบันกิมจิ มี

มากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปร้ียว และมีกล่ินฉุน นอกจากน้ียังสามารถสวม

ใส่ ชุดฮนับก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี พรอ้มถ่ายภาพสวยๆเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 

 

 

บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู ชาบู 

ชาบู สุก้ีหม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหาร

พ้ืนเมืองของเกาหลี ลักษณะคล้ายสุก้ี

หม้อไฟ 
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เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND THEME 

PARK) สวนสนุกกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ถูก

ขนานนามว่าเป็น ดิส นีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต ้ตั้งอ ยู่

ท่ามกลางหุบเขา โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจา้ของ ทุกคน

จะได้ท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์สิงโตเจา้ป่า และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย 

และสนุกกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train), เฮอรริ์เคน 

(Double Rock Spin), เรือเหาะไวกิ้ ง (Columbus Adventure) และไฮไลคท่ี์พลาดไม่ได้ของสวน

สนุกแห่งน้ี รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข ้าชม

แบบไม่จ ากดัจ  านวนรอบ นอกจากน้ียังมีสวนดอกไม้ท่ีก  าลังออกดอกบานสะพรัง่อวดสีสัน ณ 

สวนดอกไม้ส่ีฤดู (Four Season Garden) ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลใน

รูปแบบท่ีหลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัสภาพอากาศ) ดว้ยสีสันท่ีสดของดอกไม้แต่ละ

ชนิดจึงไดร้ับความนิยมอย่างมาก นักท่องเท่ียวท่ีมาสวนสนุกจึงไม่พลาดท่ีจะมาถ่ายรูปเก็บ

บรรยากาศความสดช่ืนกลับไปเป็นท่ีระลึก รวมทั้งยังมีการจดัเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น 

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน 

เป็นสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ ในช่วงฤดูร้อน 

ประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม เป็นสวนดอกลิลล่ี

หลากสีสัน ยังไม่หมดแค่น้ัน ในช่วงเดือนน้ีจะมีเทศกาล

คลายรอ้นไปกบัสายน ้า (Summer Splash) ในฤดูใบไม้

ร่วง ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็นสวน

ดอกเบญจมาศ พรอ้มกบัมีจดัตกแต่งสวนสนุกใหเ้ข ้ากบัเทศกาลฮัลโลวีน (Happy Halloween) 

มีการจดัขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุก และมีเจา้หน้าท่ีแต่งตวัเป็นผีมาเดินแกล้งนักท่องเท่ียว

ดว้ย ส่วนในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจัดงานเฉลิมฉลอง

เทศกาลคริสตม์าส และต้อนรับเทศกาลปีใหม่ และในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคมจะเป็น

เทศกาลหิมะ มี Snow Slate ให้เล่ือนไถลลงมา ซ่ึงเป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมาก ทุกเทศกาลจะ

ตกแต่งด้วย แสง สี เสียง สุดอลังการ พรอ้มทั้งมีขบวนพาเหรดมาสรา้งความบันเทิงให้กบัเด็กๆ 

เช่น White Christmas Parade, Moonlight Parade เป็นตน้ 

 

 

บริการอาหารเย็น (2) เมนู บุฟเฟต์บาร์บีคิวป้ิงย่าง

สไตล์เกาห ลี  เน้ือห มู  เน้ือไก่ เน้ือวัว ปลาหมึก กุ้ง 

อาหารเกาหลีเติมไม่อั้น 
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พกัท่ี JM HOTEL / SUWON M HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั  

 

วนัท่ีสาม      ศูนยส์มุนไพรโสม – COSMETIC OUTLET – ฮอตเกนามู – พระราชวงัเคียงบกกุง 

                  (รวมชุดฮนับก) - N SEOUL TOWER  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (3) 

ออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรโสมขึ้ นช่ือว่าเป็น

ราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกน ามาใช้เพ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2 ,000 ปี ในต ารายาแผน

โบราณจีนระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหาร และปอด 

ช่วยท าให้จิตใจสงบ  และเพ่ิมพละก าลัง โดยรวมมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ 

ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  

แวะชอ้ปท่ีร้านเคร่ืองส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพ่ือ

เลือกซ้ือกลับไปเป็นของท่ีระลึก อาทิเช่น ผลิตภณัฑ ์ROJUKISS มีราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทยเกือบ

เท่าตวั และบางผลิตภณัฑย์ังไม่มีขายในไทย 
 

จากน้ันพาชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตับ (HOKGENAMU) ตน้ไม้ชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบน

ภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม

น ามารบัประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการ

ด่ืมแอลกอฮอล์  กาแฟ บุหร่ี สารตกค้างจากอาหาร 

และยา 

 

บริการอาหารกลางวนั (4) เมนู ไก่ตุ๋นโสม  

ซุปสูตรเด็ดบ ารุงร่างกาย เสิรฟ์ในหม้อดินรอ้นๆ  

 

 

อีกหน่ึงแลนด์มาร์คท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมา

เกาหลี น าชมความย่ิงใหญ่ของ พระราชวัง

เคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) 

พระราชวงัแห่งแรกของราชวงศโ์ชซอน ตั้งอยู่

ใจกลางก รุงโซล  ค าว่า "เคีย งบกกุง " ใน

ภาษาเกาหลี แปลว่า พระราชวังแห่งพรท่ี

ส่องสว่าง ด้วยฉากหลังของพระราชวงัน้ัเป็น

ภูเขาพูกกัซาน ท าให้ดูย่ิงใหญ่อลังการเป็น

อย่างมาก จึงถูกเรียกว่าเป็น ‘พระราชวงัทิศเหนือ’ เน่ืองจากอยู่ค่อนไปทางเหนือ เม่ือเทียบกับ
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พระราชวังอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พระราชวงัชางด็อกกุง (พระราชวังทิศตะวันออก) และ พระราชวงัคยอง

ฮุยกุง (พระราชวังทิศตะวนัตก) มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบรรดาพระราชวงัโบราณทั้งหมด 5 แห่งท่ี

ยังคงรักษาไว้ เรียกได้ว่าเป็น The Grand Palace ของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึง

สถานท่ีท่ีใครมาเกาหลีเป็นครั้งแรกตอ้งไม่พลาดท่ีจะแวะมาเยือน พิเศษสุดๆ !!! ใส่ชุดฮนับก

เดินเล่นถ่ายรูปสวยๆ ในพระราชวัง เพ่ือเก็บภาพไวเ้ป็นความทรงจ  าดีๆส าหรับทริป

เกาหลีของทุกคน **ราคาทัวรน้ี์ รวมค่าเช่าชุดฮันบกแลว้ ** 

 

*** หมายเหตุ... กรณท่ีีพระราชวังเคียงบกกุงไม่เปิดท าการ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ปรบั

รายการทดแทน เป็น พระราชวังชางด็อกกุง *** 

 

 

พบกบัหน่ึงในทาวเวอร์ท่ีมี วิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) หรือ 

‘นัมซันทาวเวอร์’ (NAMSAN TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจาก

ฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 

เมตรจากพ้ืนดิน ซ่ึงยังคงไดร้บัความนิยมเสมอมา ทั้ งจาก

นักท่องเท่ียวและคู่รกัชาวเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน

หรือช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆ เพราะเป็นจุดชม

วิวท่ีมองเห็นวิวทั ่วทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพา

โนราม่า นับเป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแห่งหน่ึงท่ี

คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด ถือเป็นไฮไลท์ส าคัญของกรุงโซลท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนจะต้องมาแวะ

เช็คอิน จุดท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือมาถึงคือ สถานท่ีคล้องกุญแจช่ือดงั Love Key Ceremony ท่ีมีความ

เช่ือว่า...คู่รกัท่ีมาคล้องกุญแจท่ีน่ีจะมีความรกัท่ียืนยาวไปตลอดกาล 

 **ราคาทัวรน้ี์ไม่รวมกุญแจและค่าข้ึนลิฟท์** 

 

 บริการอาหารเย็น (5) เมนูบุฟเฟ่ต์ SEA FOOD ส าหรับ

ท่ านท่ี ช่ืนชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ ให้ ท่ านได้

เลือกสรรอาหารทะเลท่ีสดใหม่  และ อาหารนานา

ชนิด พิเศษ !! ขาปูยกัษ์ 
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ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 02-235-9399 เว็บไซต์   www.taladtourmag.com                          หน้า 6 จาก 13 
รายการท่องเทีย่วและเมนูอาหารทีร่ะบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมทีไ่ด้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ในกา รแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

วนัท่ีส่ี          DUTY FREE – อิสระช้อปป้ิงตลาดเมียงดง/ทงแดมุน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) 

เลือกซ้ือสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น นาฬิกา 

แว่นตา เคร่ืองส าอาง กระเป๋า กล้องถ่ายรูป และสินคา้แบรนดอ่ื์นๆ อีกมากมาย 

จากน้ันเอาใจขาชอ้ป!!! อิสระช้อปป้ิงเต็มวัน ไม่ว่าต้องการจะไปซ้ือโสมเกาหลีของแท้ ชอ้ป

แฟชัน่เส้ือผ้าสุดล ้า ตะลุยเท่ียวแบบครบทุกซอกทุกมุม หรือจะแวะเยือนตลาดของเก่าดูงาน

ศิลปะพ้ืนบ้าน และอีกสารพดัแหล่งสินค้ายอดนิยม ไม่ว่าจะเป็นตลาดเมียงดง ตลาดทงแดมุน 

มาทั้งทีก็ตอ้งเปย์! ส าหรบัคอเกาหลีการดูซี ร่ีส์อย่างเดียวคงไม่พอ ตอ้งบินไปละลายทรพัย์กนัท่ี

เกาหลีด้วย งานน้ีไปซ้ือของเกาหลีถูกแหล่งแน่นอน นอกจากน้ียังมีย่านอีแด ฮงแด อิแทวอน 

อินซาดง ซัมชองดง คงันัม อัพกูจอง ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงในกรุงโซลท่ีหา้มพลาดเช่นเดียวกนั    

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การค้าแฟชัน่แห่งเกาหลี ย่านทงแดมุน แหล่งค้าส่งเส้ือผ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีเปิดตลอด 24 

ชัว่โมง ตั้งอยู่ทางประตูทิศตะวนัออก ซ่ึงเป็น 1 ในประตูเมืองดั้งเดิม ใหไ้ดช่ื้นชมกบับรรยากาศ

ความเป็นวฒันธรรมดั้งเดิมของเกาหลี สนุกกบัการชอ้ปป้ิงดว้ยสินคา้มากมายท่ีมีรา้นมากกว่า 

10,000 รา้นค้า มีทั้ งเส้ือผ้า เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองหนัง รองเท้า เคร่ืองกีฬาต่างๆ นอกจากน้ี 

ยังมีขนมขบเค้ียวและรา้นเคร่ืองส าอางต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ได้เลือกซ้ือ 

นอกจากน้ี ยังมีเวทีการแสดงรอ้งเต้นเปิดหมวกใหผู้้ท่ีอยากโชวค์วามสามารถมาแสดงใหช้มกัน

อีกด้วย นอกจากน้ี ยังสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN ท่ีจ ัดขึ้ นแล้ว

ครั้งนึงเม่ือปีท่ีแล้ว ในปีน้ีก็กลับมาอีกครั้งดว้ยดอกกุหลาบท่ีมีไฟ LED มาประดับกว่า 25,550 

ดวง ตั้งอยู่ด้านหลัง  DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) โดยจะเปิดไฟประดบัทุกวนั ตั้งแต่

เวลา เวลา 17.00 น. เป็นตน้ไป **ทั้งน้ีการจดัแสดงไฟขึ้ นอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ** 

 

อิสระอาหารกลางวนั 1 ม้ือ (ให้ทุกท่านไดอ้ิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) 

ศูนย์รวมแฟชัน่อินเทรนด์ของเกาหลี  ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรพัย์ใน

ดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควรเ์กาหลี ตลาดแห่งน้ีจะมีเส้ือผ้า กางเกง รองเท้า 
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น ้าหอม เคร่ืองส าอางค ์ทั้ งแบรนด์เนมช่ือดงั และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และ

ศิล ปินเกาหลี  ห รืออะไรท่ีวัย รุ่นต้อ งการก็สามารถหาได้จาก ท่ีตลาดน้ี  อาทิ เช่น ร้าน

เคร่ืองส าอางค์ท่ี คุ้นหูคนไทย ท่ีไม่ ว่าจะเป็น  ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ราคา

เคร่ืองส าอางคจ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย 

ในส่วนของอาหารขา้งทางท่ีฮอทฮิตไม่แพ้กนัอย่างโซนสตรีทฟู้ด  มีอาหารหรือของทานเล่นให้

ไดล้ิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตวัใหญ่อบน่ากิน, ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอด

ฮิตตลอดกาลของเมียงดง, กุง้ล็อบสเตอร์ตวัใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน, ชีสย่าง โดยการเอามอส

ซาเรลล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง, ต๊อกโบกี เค้กขา้วท่ีขึ้ นช่ือของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผ็ด

สไตล์เกาหลี เมนูน้ีมีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมท่ีในตลาดเมียงดง, บะหม่ีด าจาจังมยอน หน่ึงใน

เมนูสุดฮิตท่ีเห็นกนับ่อยในซีร่ีส์เกาหลี, มันฝรัง่เกลียวทอดกรอบเสียบไม้  พบเห็นได้ทัว่ไปใน

เมืองไทย แต่ของท่ีน่ีจะมีไส้กรอกเพ่ิมเข ้ามาอีกหน่ึงชั้น , ปลาหมึกยักษท์อดกรอบ เสียบไม้แบบ

อลังการโรยดว้ยเกลือ เป็นต้น แต่หากคนท่ีชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจา้ดงั ซ่ึงไอติมท่ีกด

มาใส่โคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต  

 

     อิสระอาหารเย็น 1 ม้ือ (ให้ทุกท่านไดอ้ิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 
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วนัท่ีห้า        น ้ามันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM - HYUNDAI OUTLET 

                  ละลายเงินวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (7) 

เรียนรู้การท าผลิตภัณฑ์ท่ีสกัดจาก น ้ ามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบ ารุง

ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรกัษาสมดุลในร่างกาย 

จากน้ันชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดน

เกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สี

ม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ย้ายวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือ

มาท าเป็นแหวน จี้  ต่างหู และสรอ้ยขอ้มือ 

อิสระชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสรา้งสรรค์ศิลปะแนวใหม่  จากภาพวาดลวงตาสาม

มิติ โดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ์ละการซ้อนภาพโดย

กระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริง สนุกสนานไปกบัการถ่ายรูปแอ็คชัน่ท่าทาง

ต่างๆ โดยให้ผู้ชมเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพท่ีเหมือนจริงมาก นอกจากน้ียังมี ICE MUSEUM 
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โซนแกะสลักน ้าแข็งท่ีมีการจ าลองเป็นเมืองท่ีทุกอย่างกลายเป็นน ้าแข็ง และเอาใจเด็กๆดว้ยสไล

เดอร์น ้าแข็ง ไม่ว่าจะมาเท่ียวเกาหลีฤดูอะไรก็สามารถสัมผัสความหนาวเย็นกว่า -4 องศา ได้

ตลอดทั้งปี  

 

บริการอาหารกลางวนั (8) เมนู บูลโกกิ  

อาหารข้ึนช่ือของเกาหลี 

เสิรฟ์พรอ้มซุปชาบูหม้อรวมรอ้นๆ 

 

แวะแหล่งช๊อบป้ิงขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได HYUNDAI PREMIUM OUTLET แหล่งรวบรวม

รา้นสินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย มีสินคา้ท่ีลดกระหน า่ซัมเมอรเ์ซลล์มากมาย 

เพลิดเพลินกบัการซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอร์มารเ์ก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหร่าย 

ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้ผลิตภณัฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม 

ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้

เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็นตน้ 

18.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน 

21.25 น. เดินทางกลับ กรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG657 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

01.25 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณยีกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น  

ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษทัได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบิน
เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทกุคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  

**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับรวมถึงวันกลับ และพาสสปอร์ตจะต้องไม่ช ารุดหรือฉีกขาด การผ่านเข้า-ออก
ประเทศ ขึ้นอยู่กับการพจิารณานาของทางเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง ทางบริษทัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้**  
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อตัราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (THAI AIRWAYS) 

KOREA SUMMER FIN & FUN (ซูวอน - โซล – โซล) 

 

ก าหนดการเดินทาง 

พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 

2-3 ท่าน 

ราคา 

จอยแลนด ์

(ไม่รวมตัว๋) 

เด็กทารก 

อายุไม่เกิน 

2 ปี 

พัก 

เดี่ยว 

เพิ่ม 

01 – 05 พฤษภาคม 2561 23,900 7,900 5,900 5,000 

10 – 14 พฤษภาคม 2561 23,900 7,900 5,900 5,000 

25 – 29 พฤษภาคม 2561 24,900 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 มิถุนายน 2561 23,900 7,900 5,900 5,000 

12 – 16 กรกฎาคม 2561 23,900 7,900 5,900 5,000 

09 – 13 สิงหาคม 2561 24,900 7,900 5,900 5,000 

 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์้องถ่ิน*** 

** ทางบริษทัขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน  

หรือท่านละ 1,050 บาท/ทริป/ท่าน** 

 

 

ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด 
ในกรณีท่ีลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้ -ออก นอกประเทศได้ ท าให้ลูกค้าต้องถูกสง่ตัว

กลบัเขา้ประเทศไทย จึงมีคา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงคา่บริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย ฉะนั้ น ลูกคา้จะตอ้ง
เป็นผู้รับผิดชอบในคา่ใช ้จา่ยท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศนั้ นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ัดและทางสายการบินจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช ้จา่ยท่ี
เกดิข้ึนทุกกรณี หรือต้องรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมท่ีีนั่งวา่ง  หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน ทั้งน้ี  ข้ึนอยูท่า ง
เจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้  

** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมกีารสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเขา้ เมอืง
เรียกสัมภาษณ์นั้ น ข้ึนอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเ ป็นผู้พิจารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจา้หน้าท่ี ตม. ทางบริษทัทัวร์ ไม ่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงในสว่นน้ีได ้ ** 

*** ทวัร์คร้ังน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียวเป็นหมูค่ณะเทา่นั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษัท
จะคิดคา่ด าเนินการในการแยกทอ่งเท่ียวเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 
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**หมายเหตุ** 

1. รบัเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ี ยว ค่าทัวรท่ี์จ่ายให ้ก ับผู้จดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ ัดได้

ช าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นก ันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง

หรือใชบ้ริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือไดร้บัการปฏิเสธการเข ้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 

(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 

***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้ เฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น ถา้หากเป็นชาวต่างชาติ และพระ 

จะตอ้งเพิ่มจากราคาค่าทัวร ์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจ

ขายตรงเคร่ืองส าอางค์  หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุก

ครั้ง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 

ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจ ้าหน้าท่ี ท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ  าเป็นต้องรบัฝากของจากผู้อ่ืนเพื่อท่ีจะ

น าไปยังประเทศนั้ นๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้ นว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิด

กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงข ั้นประหารชีวิต เจา้หน้าท่ีจะไม่รบัฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ  าไม่ว่า

ดว้ยกรณี ใดๆทั้ ง ส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตัว๋ไปให ้ก ับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว  โปรดอ่าน

ขอ้ความใหถ่ี้ถ้วนก่อนการจองทัวรทุ์กครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง  

4. โรงแรมท่ี พักท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่ก ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึ ง

ผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลัก 

5. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ วันสุดท้าย

ช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ  าหน่ายกบัลูกทัวร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซ้ือ 

เพราะทางบริษัททัวรไ์ม่มีการบงัคบัลูกทัวรซ้ื์อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

6. ทัวรค์รั้งน้ีมีว ัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลง

รา้นชอ้ปป้ิง เช่น น ้ามนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการ

แยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหกั้บคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศเกาหลีไม่เกิน 

90 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจ

เขา้เมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา้ประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้  

1. พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง 

2. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวรจั์ดเตรียมให ้

3. ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้ นในระหว่างท่ีพ  านักในประเทศเกาหลีได ้ (เช่น เงิน

สด บัตรเครดิต เป็นตน้) 

4. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจั้ก โรงแรม และอื่นๆ) ทาง

ทัวรจั์ดเตรียมให ้

5. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี ทางทัวรจั์ดเตรียมให ้
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อัตราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท ์, ค่าโทรศัพทท์างไกล , 

ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณ า

สอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอรต์ต่างดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว  

3) ใบส าคัญถ่ินท่ีอยู่  

4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถา้มี)  

6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว 2 รูป  

(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเรื่องแจ้งเขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินมัดจ  าเป็นเงินจ  านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อส ารองท่ีนั ่ง  ภายใน 3 วัน

หลังจากการจอง  

2. นักท่องเท่ียวห รือเอเจน ซ่ีต้องช าระเงินค่าบริการส่วน ท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวันเดินท างอย่างน้ อย 30 วัน  ก รณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก  าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทัวรน์ั้นๆ 

3. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ  านวนเลย 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วัน

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 
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เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู้มี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจ ้ง

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรบัเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการ

ต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถ้วน  

โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้  

2.1 ตอ้งยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านั้ น คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ี

ช าระแลว้  

2.2 หากยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวรทุ์กกรณี 

1. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ  าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข ห รือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight ก ับ

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ  าหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ ก ับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วัน

จนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท  

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ ้ง

ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 

10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก  าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้ ับ

ทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ  า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให ้สอดคล้องก ับสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ี เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบตัิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้  



 

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 02-235-9399 เว็บไซต์   www.taladtourmag.com                          หน้า 13 จาก 13 
รายการท่องเทีย่วและเมนูอาหารทีร่ะบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมทีไ่ด้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ในกา รแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของบริษัทก  ากบัเท่านั้น  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ี

ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่า

ท่ีก  าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่านั้น 

 ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายก ับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณก์ีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก , ผลไมส้ด , ไข่ , 

เน้ือสัตว ์, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องก ันโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัใน

อตัราท่ีสูงมาก  

 

 

 


