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HAPPY TOGETHER IN KOREA 
LIKE... CHERRY BLOSSOM FESTIVAL 5วนั 3คืน 

โดยสายการบินเกาหล ีจินแอร ์(LJ)  
 

 

ก าหนดการเดินทาง : ตั้งแต่วนัที ่25 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 

สายการบินจินแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ข้ึนเครื่องสุวรรณภูมิ> 

ขาไป LJ 002    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN)        01.00 - 08.00 

ขากลบั LJ 001    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK)  19.35 - 23.40 
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ตัว๋เครือ่งบนิ Low Cost จินแอร ์(Jin Air) บริการยอดเยีย่มราคาสุดคุม้ 

- ตัว๋เคร่ืองบินเกาหลีจินแอร์ สายการบินโลคอส แต่มาตราฐานระดับสากล ตัว๋เคร่ืองบินเกาหลี ราคาถูก บินตรง โซล ทุกวัน 

- กระเป๋าได้ 15 กก. ถือขึ้นเคร่ืองได้สงูสดุ 12 กก.ฟรีบริการอาหารว่างเคร่ืองด่ืมทั้งไปและกลับ (ตามเง่ือนไขสายการบิน)  

ราคานี้ เป็นราคาโปรโมชัน่ทาง บริษทั ฯ เก็บมดัจ าค่าทวัร ์ท่านล่ะ 10,000 บาท/ท่าน 
 

** หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ

ประเภทที่สามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดินทางได้  ทั้งนี้ เพือ่ป้องกนัปัญหาเที่ยวบินล่าชา้หรือการเปลีย่นแปลงเวลา

ของเที่ยวบนิหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน 

การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา

สถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)  โปรด

เข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 
 

 

ทวัร์ทวัร์น้ีจัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปทอ่งเที่ยวตามรายการของทวัร์ทุกวันเทา่น้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั 

แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทวัร์

ในบางวนั ทางบริษทัฯ จะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD  (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคที์่
เป็นจริง เพือ่ทางผูจ้ัดจะไดคิ้ดค่าบริการทีเ่หมาะสม) ** 
***  หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนงัสือเดินทาง (Passport) ของผูโ้ดยสาร ว่าจะตอ้งคงมีอายุเหลือ ณ 
วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือนข้ึนไป *** 

 
 

พิเศษ!! ฟรี..น าทา่นชมซากุระแห่งเกาหลี ณ ถนนยูอิโดะ (Yeouido’s Streets) ถนนซากุระแห่งกรุงโซล มีต้นซากุระกว่า 

1,400 ต้นในบริเวณนี้  ซึง่ในเดือนเมษายนในแต่ละปีจะมีการ จดัเทศกาลดอกซากรุะ ณ ถนนสายน้ี ทา่นจะได้สมัผัสสีสนัแห่ง

ดอกซากุระ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศสดุโรแมนติค ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศทางบริษัทมิอาจก าหนดได้) 

 
รายการโปรแกรมทวัร ์

วนัแรก         กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  
 

21.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเขา้ 2

สายการบินจินแอร์ (LJ)  กรุณาสังเกตป้ายรับคณะเดินทาง ===  HAPPY TOGETHER โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อ านวยความสะดวกด้านสมัภาระเชค็อนิทแ์ด่ทุกทา่น….. 
 

 
 

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เชค็อนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาท ีผู้โดยสารพร้อม ณ  

               ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี
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วนัสอง         อินชอน (ประเทศเกาหลีใต)้ - สวนจายู - ถนนเทพนยิาย ซองวุลดง  - ช็อปป้ิงย่านอินชอนไชน่าทาวน ์

                  ถ่ายรูปกบัตน้ซากุระสวยๆ ที ่เกาะนามิ ( เกาะชื่อดงัทีน่กัท่องเทีย่วนยิมไปมากทีสุ่ด ) 
 

01.00 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JIN AIR LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ง) 

08.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ

เรียบร้อยแล้ว... (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
 

จาก น้ันน าท่ านชม  สวนจายู  (Jayu Park, 자유공원 

(인천) แห่งเมืองอินชอน(Incheon) เป็นสวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองอนิชอนอยู่ที่บริเวณภเูขาอุงบองซาน

(Eungbongsan) มีช่ือที่มีความหมายว่า สวนแห่งอิสระภาพ 

ตั้งแต่ปี 1957 ในช่วงสิ้ นสุดสงครามเกาหลี โดยมีรูปป้ัน

ของ นายพล McArthur ที่มาร่วมรบในสงคราม ภายในสวน

มีบรรยากาศร่มร่ืน และมีจุดชมวิวเมืองอินชอนที่สวยงาม 

มองเห็นทั้งตัวเมือง ท่าเรือ และทะเล ในช่วงเมษายนสวน
แห่งน้ีมีต้นซากุระที่แข่งกันผลิบานท าให้สวนแห่งน้ีสวยงาม

อย่างมากเลยที่เดียว  จากน้ันน าท่านชม ถนนเทพนิยาย 

ซ อ ง วุลด ง  (Songwol-dong Fairy Tale Village,) เป็ น
ถนนเล็กๆในเมืองย่าน Jung-gu ของจังหวัดอินชอน 

(Incheon) ใกล้ๆกับท่าเรืออินชอน(Incheon) ออกแบบ

และตกแต่งตามผนังบ้าน ก าแพงต่างๆ  รวมทั้งทางเดิน

ต่างๆให้เป็นไปตามเทพนิยายหรือการ์ตูนของดิสนีย์ เช่น 

เร่ือง อลาดิน  สโนไวท์ ห รือปี เตอร์แพน เพ่ือดึ งดูด

นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเย่ียมชมและสร้างความคึกคัก

ให้กับหมู่บ้าน เพราะในอดีตผู้คนย้ายออกจากเมืองน้ีไป

ท างานในเมืองใหญ่กนัมากจนหมู่บ้านเงียบเหงาลงไป  
จากน้ันน าท่านชมความงามของย่าน อินชอนไชน่าทาวน ์ 
(Incheon China Town) เกิดขึ้ นช่วงปีเดียวกับการเปิด

ท่าเรืออินชอนเมื่อปี ค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพ้ืนที่พิเศษ
ให้กับชาวจีน ในยุคน้ันคือราชวงศ์ฉิง(ChingDynasty) 
ในอดีตเคยมีร้านขายของประเภทต่างๆ ที่มาจากเมืองจีน 

แต่ในปัจจุบันร้านส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหาร ถึงแม้ว่าคน

รุ่นปัจจุบันในไชน่าทาวน์แห่งน้ีจะเป็นรุ่นที่ 2 หรือ 3 แล้ว 
แต่กยั็งเป็นย่านที่มีร้านอาหารที่มีกล่ินอายความเป็นจีนอยู่

มากที่สุด แล้วย่านน้ียังเป็นไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียวใน
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เกาหลีด้วย 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (เมนู...ทคัคาลบ ีหรือ ไก่บารบ์คิีวผดัซอสเกาหลี) (1) 
 

จากน้ันน าท่าน เดินทางไปท่าเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟาก

ไปยัง เกาะนามิ หน่ึงในสถานที่ ถ่ายท าละคร

เกาหลี  Winter Love Song หรือ เพลงรักใน

สายลมหนาว ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ท่านได้สัมผัส

กับอากาศที่เยน็สบาย ดอกไม้ ใบใม้เร่ิมผลิบาน 

ระหว่าง 2 ข้างทางที่ เดิน ท่านจะได้เห็นความ

งดงามของดอกไม้หลากหลายพันธุ์ที่แข่งกันผลิ

ดอกสีสันงดงาม และ ในช่วงเมษายน ดอก

ซากุระเกาหลีจะผลิบานสวยงามทั่วทั้งเกาะนามิ 

ทา่นสามารถเดินเล่นรอบเกาะนามิชมทวิต้นสนที่เป็นไฮไลทข์องเกาะนามิ และถ่ายรูปเกบ็ภาพความประทบัใจ 

ระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาท ิร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้ก แสนอร่อย ให้ทา่นเลือกซ้ือ

ทานได้ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกน่ังจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน coffee shop ในเกาะนามิ ได้เวลาสมควรน่ังเรือ

ประมาณ 5 นาท ีกลับมายังฝั่ง  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู...ชาบูชาบู SHABU SHABU) (2) 
 

ทีพ่กั  น าท่านเขา้สู่ โรงแรม  CENTRAL PLAZA HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3* 
 

วนัสาม          วดัวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(เล่นไดไ้ม่จ ากดั) – คอสเมติค Outlet – ชอ้ปป้ิงจุใจที  

                   ตลาดฮงแด ตลาดชอ้ปป้ิงชื่อดงัย่านมหาลยัฮงอิก 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (3) 
 

 

จากน้ันน าท่านชม วดัวาวูจองซา  (Waujeongsa Temple)  ต้ังอยู่ที่เมือง ยงอิน จังหวัด เคียงคิโด สร้างเม่ือปี 

ค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮตอ๊ก เป็น วัดนิกายหินยาน เป็นวัด

เก่าแก่ ที่ต้ังอยู่กลางภูเขา ท าให้ได้เหน็วิวธรรมชาติที่ล้อมรอบ

ได้อย่างสวยงาม เมื่ อเข้าไปยังไม่ทันถึงตัววัดก็จะเห็นเศียร

พระพุทธรูปไม้สลักขนาด ใหญ่มากสีทองอ ร่าม ซ่ึงเป็น

สัญลักษณ์ที่ส าคัญของวัดน้ี เศียรพระพุทธรูปน้ีมีความสูงถึง 8 

เมตร วางตั้งอยู่บนกองหินขนาดใหญ่ ถ้ามองจากระยะไกลกอง

หินน้ีจะดูเหมือนล าตัวของพระพุทธรูป แต่ความจริงแล้วมีแค่

เศียรพระเท่าน้ันที่ท  ามาจากไม้ โดยเศียรพระพุทธรูปที่น่ีได้รับ

การบันทึกลง กินเนสบุ๊ค ให้เป็น “รูปสลักจากไม้ที่มีขนาดใหญ่

ที่สุดในโลก” ด้วยน้า และในโบสถ์ก็ยังมีพระพุทธรูปปาง

ไสยาสน์แกะด้วยไม้สนที่น ามาจากประเทศอินโดนีเซียสูง 3 

เมตรยาว 12 เมตร ให้ทุกคนได้ไปสักการะอีกด้วยครับ เมื่อ

เดินต่อไปกจ็ะพบกบัรูปป้ันหินสลักดูเหมือนจะเป็นนกฮูกแม่กับ
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ลูก มีเจดีย์ท าด้วยก้อนหินดูแปลกตาไปอกี   และในช่วงเมษายนน้ี ดอกซากุระ ในวดัวาวูจงซาก็เบ่ิงบานทัว่ทัง้

วดั ใหท่้านไดถ่้ายรูปฟินกบับรรยากาศของดอกซากุระแบบเต็มอ่ิม   เมื่อเดินเข้าสู่อุโบสถซ่ึงอยู่บนเนินเขา ก ็

จะพบกับที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซ่ึงน ามาจากอินเดีย และมีความเก่าแก่ และสัก

สทิธิ์มากทเีดียว ส่วนบนสดุมีพระพุทธรูปปางสมาธสิีทององค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ และยังมีให้ท าบุญซ้ือหลังคา

วัด แล้วให้เขียนช่ือไว้บนหลังคาเหมือนของไทยเราเลยครับ นอกจากน้ีที่วัดแห่งน้ียังเป็นที่เกบ็รักษาระฆังที่ใช้ตี

ในพิธีเปิดกีฬา โอลิมปิค ในปี ค.ศ. 1987 อีกด้วย     กเ็พราะอย่างน้ีน่ีเองที่น่ีถึงติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวใน

เกาหลี ธรรมชาติที่ วัดวาวูจองซา กมี็ความสวยงามไปตามฤดูกาล รอบๆตัววัดมีต้นซากุระที่จะออกดอกสีชมพู

เตม็ต้นในช่วงเดือนเมษายน มีต้นเมเป้ิลที่ใบจะเปล่ียนสีสวยๆ เป็นสีแดงสด ด้านหน้าของ เศียรพระพุทธรูป

จะเป็นสระน ้า ซ่ึงมีพระองค์เล็กๆวางอยู่รอบๆสระ ยาวไปจนถึงกองหินที่เป็นฐานของเศียรพระพุทธรูป 

บริเวณรอบๆวัดกม็ีรูปป้ันหินสลัก  
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนู...บบีคิีวป้ิงย่างสไตลเ์กาหลี หมู ไก่) (4) 
 

จากน้ันพาท่านสนุกสนานเตม็อิ่ม (เล่นไดไ้ม่จ ากดั) ที่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ซ่ึงถูกขนานนามว่า ดิสนีย์

แลนดเ์กาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ต้ังอยู่ท่ามกลางหุบเขา   ท่านจะได้น่ังกระเช้า

ลิฟท ์ให้ทา่นได้สนุกสนานกับเคร่ืองเล่น

นานาชนิด อาทิ T-Express ( รถไฟราง

ไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง 

การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง และ

ในสวนสนุกแห่งน้ีท่านยังสามารถท่อง

ไปกบัโลกของสวนสตัว์ป่า ท่านจะได้พบ

กับ ไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ( ลูก

ของพ่อสิงโตและแม่เสือ ) เสือขาว 

สิงโตเจ้าป่า หมีแสนรู้ และสัตว์นานา

ชนิดๆ และในโซนสวนดอกไม้ ท่านจะ

ได้พบกับดอกไม้ซ่ึงก าลังบานสะพร่ัง

อวดสีสันเต็มสวน ภายใน สวนสนุก ให้ท่านได้พบกับ  LINE FRIEND STORE  มีสินค้ามากมายหลาย
รูปแบบ ตัวการ์ตูนยอดนิยมแอปลิเคช่ัน LINE อาท ิกระเป๋า หมวก แว่นตา หรือหมอนรูปแบบต่างๆ ที่น่ารัก
จนคุณๆอดใจไม่ไหวที่จะต้องซ้ือกลับไปเป็นของฝากอย่างแน่นอน   จากน้ันน าท่าน สู่ COSMETIC OUTLET 

ช้อปป้ิงเคร่ืองส าอางยอดนิยม เช่น Snail Cream (ครีมหอยทาก) , water drop (ครีมน ้าแตก) ,  Bubble 

Cleansing , CC ครีม , แป้งม้าโยก, เซร่ัมโบทอ็กเกาหลี  ซ่ึงราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบาง

ผลิตภัณฑยั์งไม่มีขายในไทย    
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (เมนู โอซมั บุลโกกิ) ประกอบไปด้วย ปลาหมึกสดห่ันช้ินพอดีค า และ

เน้ือหมู สไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเคร่ืองปรุงสตูรต้นต ารับจนเข้ากนั)  (5) 
 

 

จากน้ันน าท่านไปช้อปป้ิงที่ ตลาดฮงแด แหล่งช้อปป้ิงสินค้าแฟช่ันส าหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้กลับมหาวิทยาฮงอิก 

หน่ึงในมหาวิทยาลัยช่ือดังของประเทศเกาหลี ภายในถนนเส้นน้ีเตม็ไปด้วยสินค้าแฟช่ัน ทั้งร้านริมข้างทาง 
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แผงลอย รวมไปถึงร้านแบรนอย่าง H&M หรือ Forever 21 ร้านเคร่ืองส าอางช่ือดัง เช่น ETUDE, 

SKINFOOD หรือจะร้านรวมแฟช่ันและเคร่ืองส าอางค์สดุชิคอย่าง อกีทั้งยังมีร้านอาหารและคาเฟ่มากมาย…. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

ทีพ่กั  น าท่านเขา้สู่ โรงแรม BENIKIA BLISS HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3* 
 

 

 

 

 

 

 

วนัทีสี่ ่          ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู - พระราชวงัชางดอ๊กกุง - น ้ ามนัสน (RED PINE) – สวมชุดประจ าชาติ 

                  เกาหลี “ชุดฮนับก”+ หดัท าคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) - ดิวต้ีฟรี - อิระช็อปป้ิงย่านเมียงดง หรือ  

                  สยามสแควรเ์กาหลี – พเิศษ... !!  อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟตข์าปูยกัษ ์และ อาหารนานาชาติ  

              เบียร ์ไวท ์เติมไม่อั้น 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (6) 

 

น าท่านรู้จักและเข้าใจ “ศูนยส์มุนไพรฮอ๊กเก็ตนามู” 

ฮอ๊กเกต็น้ีชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมรับประท าน เพ่ือช่วย

ดูแลตับให้สะอาดแข็งแรงป้องกันโรคตับแข็งไม่                  

ถูกท าลายจากการดื่ มกาแฟ  บุห ร่ี แอลกอฮอล์                   

สารตกค้างจากอาหารและยา  น าท่านชมพระราชวงั

ชางด๊อกกุง (Changdeokgung) เป็นพระราชวังที่

สวยงามและทรงคุณค่าที่สดุในประวัติศาสตร์เกาหลี ที่

เคยมีการปกครองด้วยระบบกษัตริย์ จนได้รับการขึ้ น

ทะเบียนให้เป็นหน่ึงในมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม

ขององค์การยูเนสโกการ จากน้ันพาท่านไปชม  RED 

PINE  หรือ น ้ ามนัสนเข็มแดง  ผลิตจากใบสนเข็ม

แดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออก

จากร่างกายช่วยลดระดับน ้าตาลในเส้นเลือด   ช่วย

ละลายไขมันในเส้นเลือดช่วยล้างสารพิษหรือดีทอ็ก

เลือดให้สะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดได้

สะดวก 
     
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู...จิมดกั ไก่ผดัวุน้เสน้อร่อยน่าลอง (7) 
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บ่าย  จากน้ันพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับการสวมชุดประจ าชาติเกาหลี   “ ชุดฮนับก”  ให้ท่านได้

ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเกบ็ภาพความประทับใจ  จากน้ันน าท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ท าคิมบบั (ขา้วห่อ

สาหร่าย) เรียนรู้ วิธกีารท า คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆ     ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปลว่าสาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแทง่ยาวๆ แล้วเค้ากจ็ะห่ันเป็นช้ินๆพอดีค า จ้ิมกะโชยุ ญ่ีปุ่นหรือวาซา

บิกไ็ด้ พร้อมให้ท่านอิสระถ่ายรูป 3 มิติ สร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้

สนุกสนานกบัการถ่ายรูปแอค็ช่ันทา่ทางต่างๆภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์ จากน้ัน

น าทา่น   ชอ้ปป้ิงแหล่งปลอดภาษี (ดิวต้ีฟรี) สนิค้าแบรนด์เนมมากมาย อาท ินาฬิกา,แว่นตา,เคร่ืองส าอางค์

กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป น ้าหอม เคร่ืองส าอางแบรนด์ช้ันดัง อาทิ  SULWHASOO , DKNY , SHISEIDO , 

DIOR  และ กระเป๋าแบรนด์เนม  MCM , CUCCI ให้ท่านอิสระได้เลือกซ้ืออย่างเตม็น าท่านช้อปป้ิงตลาดดัง 

ที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควรเ์กาหลี ที่เมียงดงแห่งน้ีพบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้ อผ้า

บุ รุษ-สตรี เคร่ืองส าอางดังๆ  อาทิ  ETUDE HOUSE , SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 

ROJUKISS, LANEIGE หรือ อกีมายให้ทา่นได้เลือกซ้ือซ่ึงราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า  
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  พเิศษ... !!  อิ่มอร่อยกบับุฟเฟตข์าปูยกัษ ์และ อาหารนานาชาติ 

เบยีร ์ไวท ์เติมไม่อั้น (8)  เมนูอาหารบุฟเฟห ์
 

 

 

 

 
 

 

ทีพ่กั  น าท่านเขา้สู่ โรงแรม BENIKIA BLISS HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3* 
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วนัทีห่า้           ศูนยโ์สมเกาหลี - โซลทาวเวอร ์คลอ้งกุญแจคู่รกั - แถมฟรี !! พาชมซากุระ ณ ถนนยูอิโดะ 

                    พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ         
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (9) 
 
 

น าทานจากน้ันน าท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมความแขง็แรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร

และปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกัน

โรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพ

ทางเพศ ลดและป้องกันมะเรง็และเรว็ๆ 

น้ี โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดก

โลกโดยองค์ ก าร ยู เนสโก   ทุก วัน น้ี

ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับ

ผู้ที่ค านึงถึงสุขภาพใน  จากน้ันน าท่าน

ชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดน

เกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง  พลอย

แห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้ งแต่สี

ม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์

เย้ายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยข้อมือ  จากน้ันน าท่านสู่  หอคอย 

N’SEOUL TOWER ย้อนรอยซีรีย์ดัง “You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) และ 

“ Kim Sang Soon” ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูง

ที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล  ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 

องศา พาท่าน คลอ้งกุญแจคู่รกั เพราะมีความเช่ือว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่น่ีจะรักกันยาวนานตลอดไป  

(อิสระไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์ 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูขา้วย าเกาหลี + น ้ าซุป  (10) 
 

 

  

พิเศษ!! ฟรี..น าท่านชมซากุระแห่งเกาหลี ณ ถนนยูอิโดะ (Yeouido’s Streets) ถนนซากุระแห่งกรุงโซล มี

ต้นซากุระกว่า 1,400 ต้นในบริเวณน้ี ซึ่งในเดือนเมษายนในแต่ละปีจะมีการ จดัเทศกาลดอกซากุระ ณ 

ถนนสายน้ี ท่านจะได้สัมผัสสีสันแห่งดอกซากุระ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติค 

(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าลูกค้าไปชมดอกซากุระบานในการช่วงเทศกาลหรือช่วงที่ดอกซากุระบานเท่าน้ัน

เท่าน้ัน ซ่ึงอาจเป็นช่วงกลางเดือนเมษายน ค่ะ  หากไม่ได้อยู่ในช่วงเวลา ดอกซากุระอาจยังมิได้ผลิบาน 

หรือ อาจร่วงโรยหมดแล้วหากเลยก าหนดค่ะ  ซ่ึงทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศทางบริษัทมิอาจก าหนดได้) 
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จากน้ันน าทา่น น าทา่นแวะซ้ือของฝาก รา้นละลายเงินวอน เช่น สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ชอ็กโกแล๊ตหิน ซีเรียล

ชอ็กโก  ลิตภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม 

เคร่ืองส าอางโสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสขุภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) 

 

 

 

 

 
 

  

 

 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกทา่นเดินทางสู่สนามบินอนิชอน เพ่ือท าการเชค็อนิทต์ัว๋เคร่ืองบิน และ สัมภาระ......... 
 

 

19.35 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR  LJ 001 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ง) 
 

23.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน………… 

 

     ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ    

 
 

 

 HAPPY TOGETHER  

ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดินทาง ทา่นละ 40,000 วอน (ประมาณ 1,300บาท) 

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกทา่นที่สนามบินสุวรรณภมิู 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ปลาย มีนาคม – เมษายน 2561 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

วนัที ่25 – 29 มีนาคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,900 

วนัที ่26 – 30 มีนาคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,900 

วนัที ่27 – 31 มีนาคม 2561 16,900 16,900 16,900 5,900 

วนัที ่28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 17,900 17,900 17,900 5,900 

วนัที ่29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561 17,900 17,900 17,900 5,900 

วนัที ่30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2561 17,900 17,900 17,900 5,900 

วนัที ่31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2561 17,900 17,900 17,900 5,900 

วนัที ่01 – 05 เมษายน 2561 17,900 17,900 17,900 5,900 

วนัที ่02 – 06 เมษายน 2561 18,900 18,900 18,900 5,900 

วนัที ่03 – 07 เมษายน 2561 19,900 19,900 19,900 5,900 

วนัที ่04 – 08 เมษายน 2561 20,900 20,900 20,900 5,900 

วนัที ่05 – 09 เมษายน 2561 20,900 20,900 20,900 5,900 

วนัที ่06 – 10 เมษายน 2561 20,900 20,900 20,900 5,900 

วนัที ่07 – 11 เมษายน 2561 21,900 21,900 21,900 5,900 

วนัที ่08 – 12 เมษายน 2561 21,900 21,900 21,900 5,900 

วนัที ่09 – 13 เมษายน 2561 22,900 22,900 22,900 5,900 

วนัที ่10 – 14 เมษายน 2561 23,900 23,900 23,900 5,900 

วนัที ่11 – 15 เมษายน 2561 26,900 26,900 26,900 7,900 

วนัที ่12 – 16 เมษายน 2561 28,900 28,900 28,900 7,900 

วนัที ่13 – 17 เมษายน 2561 27,900 27,900 27,900 7,900 

วนัที ่14 – 18 เมษายน 2561 24,900 24,900 24,900 5,900 

วนัที ่15 – 19 เมษายน 2561 20,900 20,900 20,900 5,900 

วนัที ่16 – 20 เมษายน 2561 19,900 19,900 19,900 5,900 

วนัที ่17 – 21 เมษายน 2561 19,900 19,900 19,900 5,900 

วนัที ่18 – 22 เมษายน 2561 18,900 19,900 19,900 5,900 

วนัที ่19 – 23 เมษายน 2561 18,900 19,900 19,900 5,900 

วนัที ่20 – 24 เมษายน 2561 18,900 19,900 19,900 5,900 
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วนัที ่21 – 25 เมษายน 2561 17,900 18,900 18,900 5,900 

วนัที ่22 – 26 เมษายน 2561 17,900 17,900 17,900 5,900 

วนัที ่23 – 27 เมษายน 2561 17,900 17,900 17,900 5,900 

วนัที ่24 – 28 เมษายน 2561 17,900 17,900 17,900 5,900 

วนัที ่25 – 29 เมษายน 2561 18,900 19,900 19,900 5,900 

วนัที ่26 – 30 เมษายน 2561 18,900 19,900 19,900 5,900 

วนัที ่27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 20,900 20,900 20,900 5,900 

วนัที ่28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2561 18,900 19,900 19,900 5,900 

วนัที ่29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2561 17,900 18,900 18,900 5,900 

วนัที ่30 เม.ย. – 04 พ.ค. 2561 17,900 18,900 18,900 5,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท 

ราคาจอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋เครื่องบิน ราคา 8,900 บาท 

ทางหวัหนา้ทวัร ์ขออนุญาตเก็บ ค่าทริปไกค ์ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ท่านละ 1,300 บาท 
 

** ขอ้ควรทราบ ** 
1. ทวัรน์ี้ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั้น  หากท่านไม่

สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพิเศษ  

หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบริษทัจะคิดค่า

ด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD*** 

2. โปรแกรมทวัรอ์าจมีการสลบัปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนา้งาน อาทิ หากมีฝน
ตก หรือ รถติด อาจปรบัโปรแกรม (ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัสถานการณห์นา้งาน ) ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้

ใหท้ราบในแต่ละวนั  
3. รา้นชอ้ปป้ิงท่ีทางรฐับาลใหท้วัรล์ง ตามท่ีระบุในโปรแกรมทวัร ์ขอความร่วมมือลูกทวัรล์ง

ทุกรา้น ซ้ือไม่ซ้ือไม่ว่ากนั  ทางบริษทัฯไม่มีนโนบายบงัคบัซ้ือแต่อย่างใด ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกคา้  

4. ประเทศเกาหลีใตม้ีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัรท่์านใด

สนใจสามารถซ้ือไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัรท์ั้ง

สิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 



ตลาดทวัร์ เวบ็เดียว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า - 12 - จาก 14 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

5. กรุณาเตรียมเอกสารการท างาน เช่น หนงัสือรบัรองการท างาน , นามบตัร , บตัรพนกังาน                   
หรือหากมีธุรกิจส่วนตวัตอ้งมีนามบตัร หากเปลีย่นชื่อสกุลตอ้งน าเอกสารมายนืยนั 

 

อตัรานี้ รวม 

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

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ทา่น  

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ    

 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. และน าข้ึนเครือ่งได ้12 กก.  

 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์ หรรษา 25) 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่อีก 3,000 บาท ส าหรบัพาสต่างชาติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ท่านละ (40,000 วอน 

หรือ 1,300 บาท /คน/ทริป) 

 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

 

กรุณาโอนเงินเขา้บญัชี 
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เงือ่นไขการยกเลิก 

 

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

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

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี 

    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

4. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 
 

หมายเหตุ 

 การเดินทางในคณะน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ

ช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการ

ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน

เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะน าไปยังประเทศ             

น้ัน ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถงึขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ช าระล่วงหน้าไปแล้วจ านวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการ

หักเงินในส่วนที่เกดิขึ้นจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่ มีการปรับขึ้ นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม 

ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์

และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบ

ยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบช าระเตม็มี

เงื่อนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า 

แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการน้ัน ๆ  



ตลาดทวัร์ เวบ็เดียว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า - 14 - จาก 14 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากบัเท่าน้ัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติด

ตัวขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ิน

ไม่เกิน 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนด รวมถงึสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ 

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่

ท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมา

จากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก 
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