SUMMER FIN & FUN KOREA 5D3N

สวนสนุก EVERLAND พระราชวังเคียงบกกุง (รวมชุดฮันบก) - N SEOUL
TRICK EYE & ICE MUSEUM - HYUNDAI OUTLET
TOWER

วันที่ 1
20.30 น.

23.30 น.

วันที่ 2
06.55 น.

กรุ งเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
คณะพร้ อมกันที่ สนามบินนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์ เตอร์ C สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เจ้ าหน้ าที่
ของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกในการขึ ้นเครื่ อง (หัวหน้ าทัวร์ แนะนาการเดินทาง) สายการบิน THAI
AIRWAYS จัดที่นงั่ แบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋ า 30 กก./ท่าน
**หมายเหตุ** เคาน์ เตอร์ เช็คอินจะปิ ดบริการก่ อนเวลาเครื่องออกอย่ างน้ อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้ อม ณ ประตู
ขึน้ เครื่องก่ อนเวลาเครื่ องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ ังบนเครื่อง เนื่องจากต้ องเป็ นไปตามระบบ
ของสายการบิน**)
บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TG656 (บริการอาหารบนเครื่อง)

ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) - โรงเรียนสอนทากิมจิ+ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อ
สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว ขอต้ อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้
รถโค้ ชนาทุกท่านข้ ามทะเลตะวันตกด้ วยสะพานแขวนยองจอง หรื อ สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42กม.
และมียอดโดมสูง 107 เมตร
เรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมการทากิมจิของชาวเกาหลีที่ โรงเรี ยนสอนทากิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้ นครัว
ของชาวเกาหลี ด้ วยการหมักพริ กสีแดงและผักต่างๆ โดยทัว่ ไปจะเป็ นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื ้อ
และยังนาไปปรุ งเป็ นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปั จจุบนั กิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แล้ วจะมีรสเผ็ด เปรี ย้ ว
และมีกลิน่ ฉุน นอกจากนี ้ยังสามารถสวมใส่ ชุดฮันบก ซึง่ เป็ นชุดประจาชาติของเกาหลี พร้ อมถ่ายภาพสวยๆเก็บไว้ เป็ นที่ระลึก

บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู ชาบู ชาบู สุกหี ้ ม้ อไฟสไตล์ เกาหลี อาหารพืน้ เมืองของเกาหลี ลักษณะคล้ ายสุกหี ้ ม้ อไฟ
เดินทางสู่ สวนสนุ กเอเวอร์ แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศ ถูกขนานนาม
ว่าเป็ น ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตังอยู
้ ท่ า่ มกลางหุบเขา โดยมีบริ ษัทซัมซุงเป็ นเจ้ าของ ทุกคนจะได้ ทอ่ งไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟารี ชมไลเกอร์ สิงโตเจ้ าป่ า และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครื่ องเล่นนานาชนิด ไม่วา่ จะเป็ น รถไฟเหาะตีลงั กา
(Rolling X-Train), เฮอร์ ริเคน (Double Rock Spin), เรื อเหาะไวกิ ้ง (Columbus Adventure) และไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ ของสวน

สนุก แห่ ง นี ้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) ชมกิ จ กรรมและการแสดงต่ า งๆ ด้ ว ยบัต รเข้ า ชมแบบไม่ จ ากัด จ านวนรอบ
นอกจากนี ย้ ัง มี ส วนดอกไม้ ที่ ก าลัง ออกดอกบานสะพรั่ ง อวดสี สัน ณ สวนดอกไม้ สี่ ฤ ดู (Four Season Garden) ซึ่ ง จะ
เปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไม้ ไปตามฤดูกาลในรู ปแบบที่หลากหลายตลอดทังปี
้ (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) ด้ วยสีสนั ที่สดของ
ดอกไม้ แต่ละชนิดจึงได้ รับความนิยมอย่างมาก นักท่องเที่ยวที่มาสวนสนุกจึง ไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสด
ชื่ น กลับ ไปเป็ น ที่ ระลึก รวมทัง้ ยังมี การจัด เทศกาลในแต่ละเดื อน อาทิ เช่น ในช่วงฤดูใบไม้ ผลิ ประมาณเดื อนเมษายน –
มิถนุ ายน เป็ นสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ ในช่วงฤดูร้อน ประมาณเดือนมิถนุ ายน - สิงหาคม เป็ นสวนดอกลิลลีห่ ลากสีสนั
ยังไม่หมดแค่นนั ้ ในช่วงเดือนนี ้จะมีเทศกาลคลายร้ อนไปกับสายน ้า (Summer Splash) ในฤดูใบไม้ ร่วง ประมาณเดือนตุลาคม
- พฤศจิกายน เป็ นสวนดอกเบญจมาศ พร้ อมกับมีจดั ตกแต่งสวนสนุกให้ เข้ ากับเทศกาลฮัลโลวีน (Happy Halloween) มีการ
จัดขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุก และมีเจ้ าหน้ าที่แต่งตัวเป็ นผีมาเดินแกล้ งนักท่องเที่ยวด้ วย ส่วนในช่วงฤดูหนาวประมาณ
เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริ สต์มาส และต้ อนรับเทศกาลปี ใหม่ และในช่วงเดือนมกราคม
- มีนาคมจะเป็ นเทศกาลหิมะ มี Snow Slate ให้ เลือ่ นไถลลงมา ซึง่ เป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมาก ทุกเทศกาลจะตกแต่งด้ วย แสง สี
เสีย ง สุด อลังการ พร้ อมทัง้ มี ข บวนพาเหรดมาสร้ างความบัน เทิ งให้ กับ เด็ ก ๆ เช่ น White Christmas Parade, Moonlight
Parade เป็ นต้ น
บริการอาหารเย็น (2) เมนู บุฟเฟต์ บาร์ บีคิวปิ ้ งย่ างสไตล์ เกาหลี เนือ้ หมู เนือ้ ไก่ เนือ้ วัว ปลาหมึก กุ้ง อาหารเกาหลี
เติมไม่ อัน้
พักที่

JM HOTEL / SUWON M HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 3

ศูนย์ สมุนไพรโสม – COSMETIC OUTLET – ฮอตเกนามู – พระราชวังเคียงบกกุง (รวมชุดฮันบก) - N SEOUL
TOWER

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม (3)
ออกเดินทางไปยัง ศูนย์ ส มุ นไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรโสมขึน้ ชื่ อว่าเป็ นราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูก
นามาใช้ เพื่อสุขภาพเป็ นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตารายาแผนโบราณจีนระบุว่า โสมเป็ นสมุนไพรที่ช่วยเสริ มความแข็งแรง
ให้ แก่ระบบย่อยอาหาร และปอด ช่วยทาให้ จิตใจสงบ และเพิ่มพละกาลัง โดยรวมมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุ งหัวใจ
ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริ มประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ ง
แวะช้ อปที่ร้านเครื่ องสาอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้ อปชาวไทย เพื่อเลือกซื ้อกลับไปเป็ นของที่ระลึก
อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ ROJUKISS มีราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีขายในไทย

จากนันพาชม
้
ศูนย์ สมุนไพรบารุ งตับ (HOKGENAMU) ต้ นไม้ ชนิดนี ้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และ
สูงเหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรค
ตับแข็ง ไม่ถกู ทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้ างจากอาหาร และยา
บริการอาหารกลางวัน (4) เมนู ไก่ ต๋ ุนโสม ซุปสูตรเด็ดบารุ งร่ างกาย เสิร์ฟในหม้ อดินร้ อนๆ
อีกหนึง่ แลนด์มาร์ คที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเกาหลี นาชมความยิง่ ใหญ่ของ พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG
PALACE) พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอน ตังอยู
้ ใ่ จกลางกรุงโซล คาว่า "เคียงบกกุง" ในภาษาเกาหลี แปลว่า พระราชวัง
แห่งพรที่สอ่ งสว่าง ด้ วยฉากหลังของพระราชวังนัเป็้ นภูเขาพูกกั ซาน ทาให้ ดยู งิ่ ใหญ่อลังการเป็ นอย่างมาก จึงถูกเรี ยกว่าเป็ น
‘พระราชวังทิศเหนือ’ เนื่องจากอยูค่ อ่ นไปทางเหนือ เมื่อเทียบกับพระราชวังอื่นๆ ได้ แก่ พระราชวังชางด็อกกุง (พระราชวังทิศ
ตะวันออก) และ พระราชวังคยองฮุยกุง (พระราชวังทิศตะวันตก) มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในบรรดาพระราชวังโบราณทังหมด
้
5 แห่งที่
ยังคงรักษาไว้ เรียกได้ วา่ เป็ น The Grand Palace ของเกาหลีใต้ เลยก็วา่ ได้ ซึง่ เป็ นอีกหนึง่ สถานทีท่ ี่ใครมาเกาหลีเป็ นครัง้ แรก
ต้ องไม่พลาดทีจ่ ะแวะมาเยือน พิเศษสุดๆ !!! ใส่ ชุดฮันบกเดินเล่ นถ่ ายรูปสวยๆ ในพระราชวัง เพื่อเก็บภาพไว้ เป็ น
ความทรงจาดีๆสาหรับทริปเกาหลีของทุกคน **ราคาทัวร์ นี ้ รวมค่ าเช่ าชุดฮันบกแล้ ว **
*** หมายเหตุ... กรณีท่ พ
ี ระราชวังเคียงบกกุงไม่ เปิ ดทาการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทดแทน เป็ น
พระราชวังชางด็อกกุง ***
พบกับ หนึ่งในทาวเวอร์ ที่ มี วิวที่ สวยที่สุด ในเอเชี ย โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) หรื อ ‘นัม ซันทาวเวอร์ ’ (NAMSAN
TOWER) ตังอยู
้ ่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุ งโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตร
จากพื ้นดิน ซึง่ ยังคงได้ รับความนิยมเสมอมา ทังจากนั
้
กท่องเที่ยวและคูร่ ักชาวเกาหลี ไม่วา่ จะเป็ นช่วงกลางวันหรื อช่วงกลางคืน
ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆ เพราะเป็ นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทัว่ ทังกรุ
้ งโซล และบริ เวณรอบๆแบบพาโนราม่า นับเป็ นอีกสถานที่สดุ
แสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่ครู่ ักทุกคู่ไม่ควรพลาด ถือเป็ นไฮไลท์สาคัญของกรุ งโซลที่นกั ท่องเที่ยวทุกคนจะต้ องมาแวะเช็คอิน จุด
ที่พลาดไม่ได้ เมื่อมาถึงคือ สถานที่คล้ องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่า...คู่รักที่มาคล้ องกุญแจที่นี่จะมี
ความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวร์ นีไ้ ม่ รวมกุญแจและค่ าขึน้ ลิฟท์ **
บริ การอาหารเย็น (5) เมนู บุฟเฟ่ ต์ SEA FOOD สาหรั บท่ านที่ช่ ืนชอบอาหารทะเลเป็ นพิเศษ ให้ ท่านได้ เลือกสรร
อาหารทะเลที่สดใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกั ษ์
พักที่

วันที่ 4

BENEKIA M / PRIME IN SEOUL / INTER CITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

DUTY FREE – อิสระช้ อปปิ ้ งตลาดเมียงดง/ทงแดมุน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม (6)
เลือกซื ้อสินค้ าปลอดภาษี DUTY FREE แหล่งรวมสินค้ าแบรนด์ เนมมากมาย เช่น นาฬิกา แว่นตา เครื่ องสาอาง กระเป๋ า
กล้ องถ่ายรูป และสินค้ าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย
จากนันเอาใจขาช้
้
อป!!! อิสระช้ อปปิ ้ งเต็มวัน ไม่ว่าต้ องการจะไปซื ้อโสมเกาหลีของแท้ ช้ อปแฟชัน่ เสือ้ ผ้ าสุดล ้า ตะลุยเที่ยว
แบบครบทุกซอกทุกมุม หรื อจะแวะเยือนตลาดของเก่าดูงานศิลปะพื ้นบ้ าน และอีกสารพัดแหล่งสินค้ ายอดนิยม ไม่ว่าจะเป็ น
ตลาดเมียงดง ตลาดทงแดมุน มาทังที
้ ก็ต้องเปย์ ! สาหรับคอเกาหลีการดูซีรี่ส์อย่างเดียวคงไม่พอ ต้ องบินไปละลายทรัพย์กนั ที่
เกาหลีด้วย งานนี ้ไปซื ้อของเกาหลีถกู แหล่งแน่นอน นอกจากนี ้ยังมีย่านอีแด ฮงแด อิแทวอน อินซาดง ซัมชองดง คังนัม อัพกู
จอง ซึ่งเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ในกรุงโซลที่ห้ามพลาดเช่นเดียวกัน ศูนย์การค้ าแฟชัน่ แห่งเกาหลี ย่ านทงแดมุน แหล่งค้ าส่งเสื ้อผ้ า
ที่ใหญ่ ที่สดุ ที่เปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง ตัง้ อยู่ทางประตูทิศตะวันออก ซึ่งเป็ น 1 ในประตูเมืองดังเดิ
้ ม ให้ ได้ ชื่นชมกับบรรยากาศ
ความเป็ นวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของเกาหลี สนุกกับการช้ อปปิ ง้ ด้ วยสินค้ ามากมายที่มีร้านมากกว่า 10,000 ร้ านค้ า มีทงเสื
ั ้ ้อผ้ า
เครื่ องแต่งกาย เครื่ องหนัง รองเท้ า เครื่ องกีฬาต่างๆ นอกจากนี ้ ยังมีขนมขบเคี ้ยวและร้ านเครื่ องสาอางต่างๆ เรี ยงรายตามตึก
ริ มสองข้ างถนนให้ ได้ เลือกซื ้อ นอกจากนี ้ ยังมีเวทีการแสดงร้ องเต้ นเปิ ดหมวกให้ ผ้ ทู ี่อยากโชว์ความสามารถมาแสดงให้ ชมกัน
อีกด้ วย นอกจากนี ้ ยังสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ ไฟ LED ROSE GARDEN ที่จดั ขึ ้นแล้ วครัง้ นึงเมื่อปี ที่แล้ ว ในปี นี ้ก็กลับมา
อีกครัง้ ด้ วยดอกกุหลาบที่มีไฟ LED มาประดับกว่า 25,550 ดวง ตังอยู
้ ่ด้านหลัง DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)
โดยจะเปิ ดไฟประดับทุกวัน ตังแต่
้ เวลา เวลา 17.00 น. เป็ นต้ นไป **ทังนี
้ ้การจัดแสดงไฟขึ ้นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ**

อิสระอาหารกลางวัน 1 มือ้ (ให้ ทุกท่ านได้ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
ศูนย์รวมแฟชัน่ อินเทรนด์ของเกาหลี ย่ านเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรื อ
สยามสแควร์ เกาหลี ตลาดแห่ง นี ้จะมีเสื ้อผ้ า กางเกง รองเท้ า น ้าหอม เครื่ องสาอางค์ ทังแบรนด์
้
เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์
รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปิ นเกาหลี หรื ออะไรที่วยั รุ่นต้ องการก็สามารถหาได้ จากที่ตลาดนี ้ อาทิเช่น ร้ านเครื่ องสาอางค์
ที่ค้ นุ หูคนไทยที่ไม่วา่ จะเป็ น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ราคาเครื่ องสาอางค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2
ถึง 3 เท่า และบางรุ่ นไม่มีขายในประเทศไทย ในส่วนของอาหารข้ างทางที่ฮอทฮิ ตไม่แพ้ กนั อย่างโซนสตรี ทฟู้ด มีอาหารหรื อ
ของทานเล่นให้ ได้ ลิ ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน , ขนมไข่หรื อเครันปั ง ขนมยอดฮิตตลอดกาล
ของเมียงดง, กุ้งล็อบสเตอร์ ตวั ใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน, ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้ แล้ วเอาไปย่าง, ต๊ อกโบกี
เค้ กข้ าวที่ขึ ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสด้ วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนี ้มีอยูเ่ กือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง, บะหมี่ดาจาจังม
ยอน หนึง่ ในเมนูสดุ ฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี, มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ ทวั่ ไปในเมืองไทย แต่ของที่นี่จะ
มีไส้ กรอกเพิ่มเข้ ามาอีกหนึ่งชัน้ , ปลาหมึกยักษ์ ทอดกรอบ เสียบไม้ แบบอลังการโรยด้ วยเกลือ เป็ นต้ น แต่หากคนที่ชอบของ
หวานก็จะมีไอติมโคนเจ้ าดัง ซึง่ ไอติมที่กดมาใส่โคนนันสู
้ งถึง 2 ฟุต
อิสระอาหารเย็น 1 มือ้ (ให้ ทุกท่ านได้ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
พักที่

BENEKIA M / PRIME IN SEOUL / INTER CITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 5

เช้ า

นา้ มันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM - HYUNDAI OUTLET ละลายเงินวอนซุปเปอร์
มาร์ เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุ งเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม (7)
เรี ยนรู้ การทาผลิตภัณ ฑ์ ที่สกัดจาก นา้ มันสนเข็ม แดง (RED PINE) มีสรรพคุณ ช่วยบารุ งร่ างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุม
อาหาร และรักษาสมดุลในร่ างกาย จากนันชม
้ โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็ น
แดนของพลอยสีมว่ ง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีตงแต่
ั ้ สมี ว่ งอ่อนเย็นตา จนถึงสีมว่ งไวน์ มีเสน่ห์เย้ ายวนใจ พลอยนี ้จะ
งามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี ้ ต่างหู และสร้ อยข้ อมือ อิสระชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสร้ างสรรค์ศิลปะแนว
ใหม่ จากภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยใช้ เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการซ้ อนภาพโดย
กระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้ มีมิติเหมือนจริ ง สนุกสนานไปกับการถ่ายรูปแอ็คชัน่ ท่าทางต่างๆ โดยให้ ผ้ ชู มเข้ าไปมีสว่ น
ร่ วมถ่ า ยภาพที่ เหมื อ นจริ ง มาก นอกจากนี ย้ ังมี ICE MUSEUM โซนแกะสลัก น า้ แข็ ง ที่ มี ก ารจ าลองเป็ น เมื อ งที่ ทุก อย่า ง
กลายเป็ นน ้าแข็ง และเอาใจเด็กๆด้ วยสไลเดอร์ น ้าแข็ง ไม่ว่าจะมาเที่ยวเกาหลีฤดูอะไรก็สามารถสัมผัสความหนาวเย็นกว่า -4
องศา ได้ ตลอดทังปี
้
บริการอาหารกลางวัน (8) เมนู บูลโกกิ อาหารขึน้ ชื่อของเกาหลี เสิร์ฟพร้ อมซุปชาบูหม้ อรวมร้ อนๆ

18.00 น.
21.25 น.
01.25 น.

แวะแหล่งช๊ อบปิ ง้ ขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได HYUNDAI PREMIUM OUTLET แหล่งรวบรวมร้ านสินค้ าแบรนด์เนมระดับ
โลกมากมาย มีสนิ ค้ าที่ลดกระหน่าซัมเมอร์ เซลล์มากมาย
เพลิดเพลินกับการซื ้อของฝากที่ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต (ละลายเงินวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่ าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน
ซีเรี ยลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้ าโสม ครี มล้ างหน้ าโสม เครื่ องสาอาง
โสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊ อกกี ้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้ วย เป็ นต้ น
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG657 (บริการอาหารบนเครื่อง)
ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พร้ อมด้ วยความประทับใจ

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้ องยกเลิก 45 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน้
ไม่เช่นนันทางบริ
้
ษัทจะไม่คืนมัดจาไม่วา่ ด้ วยกรณีใดๆทังสิ
้ ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ ทาการจ่ายค่าตัว๋ ไปให้ กบั การสายการบิน
เรี ยบร้ อยแล้ ว โปรดอ่านข้ อความให้ ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ ทกุ ครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
**พาสสปอร์ ตจะต้ องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับรวมถึงวันกลับ และพาสสปอร์ ตจะต้ องไม่ชารุดหรื อฉีกขาด การผ่านเข้ า-ออก
ประเทศ ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณานาของทางเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง ทางบริ ษัทไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ **
ข้ อความสาคัญ โปรดอ่ านอย่ างละเอียด
ในกรณีที่ลกู ค้ าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้ วไม่สามารถผ่าน เข้ า -ออก นอกประเทศได้ ทาให้ ลกู ค้ าต้ องถูกส่งตัวกลับเข้ าประเทศไทย
จึงมีคา่ ใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นในการเปลีย่ นตัว๋ ขากลับ และรวมถึงค่าบริ การอื่นๆที่เกิดขึ ้นด้ วย ฉะนัน้ ลูกค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นที่
ทางประเทศนันๆเรี
้ ยกเก็บ ทางผู้จดั และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ ทุกกรณี หรื อต้ องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่
มีที่นงั่ ว่าง หรื อตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่ องบิน ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่ทางเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ และสายการบินเป็ นผู้พิจารณา
ทางผู้จดั ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้
** ตรวจคนเข้ าเมืองประเทศเกาหลีใต้ จะมีการสุม่ ตรวจ และอาจมีการเรี ยกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยกสัมภาษณ์
นัน้ ขึ ้นอยูก่ บั ทางตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นผู้พิจารณา และอยูใ่ นดุลพินิจของทางเจ้ าหน้ าที่ ตม. ทางบริ ษัททัวร์ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงในส่วนนี ้ได้
**
*** ทัวร์ ครัง้ นีม้ ี วตั ถุป ระสงค์ เพื่อการท่องเที่ ยวเป็ นหมู่ค ณะเท่านัน้ ถ้ าลูกค้ าต้ องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษั ท จะคิ ดค่า
ดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน ***

อัตราค่ าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (THAI AIRWAYS)
KOREA SUMMER FIN & FUN (ซูวอน - โซล – โซล)

กาหนดการเดินทาง
พฤษภาคม – สิงหาคม 2561
01 – 05 พฤษภาคม 2561
10 – 14 พฤษภาคม 2561
25 – 29 พฤษภาคม 2561
14 – 18 มิถุนายน 2561
12 – 16 กรกฎาคม 2561
09 – 13 สิงหาคม 2561

ผู้ใหญ่
ห้ องละ
2-3 ท่ าน
23,900
23,900
24,900
23,900
23,900
24,900

ราคา
จอยแลนด์
(ไม่ รวมตั๋ว)
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

เด็กทารก
อายุไม่ เกิน
2 ปี
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

***ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าธรรมเนียม ค่ าทิป คนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่ าธรรมเนียม ค่ าทิป ท่ านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่ าน
หรือท่ านละ 1,050 บาท/ทริป/ท่ าน**
**หมายเหตุ**
1. รับเฉพาะผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ ที่จ่ายให้ กบั ผู้จดั เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผู้จดั ได้ ชาระให้ กบั สายการบิน
และสถานที่ต่างๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนันหากท่
้
านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด
หรื อได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรื อออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ) ทางผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินสดส่วนใดๆ รวมทังค่
้ าตัว๋ เครื่ องบินให้ แก่ท่าน ***และทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานีเ้ ฉพาะนักท่ องเที่ยวชาวไทยเท่ านัน้ ถ้ า
หากเป็ นชาวต่ างชาติ และพระ จะต้ องเพิ่มจากราคาค่ าทัวร์ ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดั กรุ๊ปเหมาที่เป็ น เด็กนักเรี ยน นักศึกษา
ครู ธุรกิจขายตรงเครื่ องสาอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ พระ หรื อกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน จะต้ องสอบถามราคาใหม่ทกุ ครัง้ **

2. หากมีเพื่อนหรื อญาติของท่านต้ องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรื อปั ญหาต่างๆ ตลอดจนข้ อแนะนา
กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจาเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนาไปยังประเทศนันๆ
้ หรื อนากลับประเทศ
ไทย ควรตรวจสิง่ ของนันว่
้ าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่ ของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขันประหารชี
้
วิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่
รับฝากกระเป๋ าหรื อสิง่ ของใดใด

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้ องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ ทางบริ ษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้ วยกรณี ใดๆทังสิ
้ ้น
เพราะว่าทางบริ ษัทได้ ทาการจ่ายค่าตัว๋ ไปให้ กบั การสายการบินเรี ยบร้ อยแล้ ว โปรดอ่านข้ อความให้ ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ ทกุ ครัง้ เพื่อ
ประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง

4. โรงแรมที่พกั ที่ประเทศเกาหลีใต้ อาจะมีการสลับปรับเปลีย่ นขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึงผลประโยชน์ลกู ค้ าเป็ นหลัก
5. ประเทศเกาหลีใต้ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ ายช่างภาพจะนาภาพถ่ายมา
จาหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื ้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื ้อ เพราะทางบริ ษัททัวร์ ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ ซื ้อ
แต่อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้ า

6. ทัวร์ ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้ าลุกค้ าต้ องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้ านช้ อปปิ ง้ เช่น
น ้ามันสน / ร้ านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริ ษัทจะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน

จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศเกาหลีให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศเกาหลี
้
ไม่เกิน 90 วัน ไม่วา่ จะ
ด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขันตอนการตรวจเข้
้
าเมือง เพื่อยืนยันการมี
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี ้
1. พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
2. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์ จดั เตรี ยมให้
3. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นต้ น)
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์ จดั เตรี ยมให้
5. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์ จดั เตรี ยมให้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่ าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่ านา้ หนักกระเป๋าสัมภาระท่ านละไม่ เกิน 20 กก.
 ค่ าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่ าน

 ค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่มี
 ค่ ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่ าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

 ค่ าอาหารตามมือ้ ที่ระบุในรายการ
 ค่ าจ้ างมัคคุเทศก์ คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่ างเดินทาง วงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่ น ค่ าทาหนังสือเดินทาง , ค่ าโทรศัพท์ , ค่ าโทรศัพท์ ทางไกล , ค่ าอินเตอร์ เน็ต ,
ค่ าซักรี ด , มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่ าอาหารและเครื่ องดื่มที่ส่ ังเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้
บริการ)
 ค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่ างด้ าว
เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า
1) พาสปอร์ ต
2) ใบประจาตัวคนต่ างด้ าว
3) ใบสาคัญถิ่นที่อยู่
4) สาเนาทะเบียนบ้ าน(ถ้ ามี)
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี)
6) รูปถ่ ายสีขนาด 2 นิว้ 2 รูป
(สาหรับหนังสือเดินทางต่ างด้ าว เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทาเรื่องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่ อนจะยื่นวีซ่า)
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อสารองที่นงั่ ภายใน 3 วันหลังจากการจอง
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินค่าบริ การส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนวันเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ไม่ชาระ
เงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์ การ
เดินทางในทัวร์ นนๆ
ั้
3. กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ จองการเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน จะต้ องชาระครบเต็มจานวนเลย
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00
น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริ ษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
• กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่(ผู้ มีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อแจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์
อักษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
• กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์
หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจ

พร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ นาเงินเข้ าให้
ครบถ้ วน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่ าบริการดังนี ้
2.1 ต้ องยกเลิกก่ อนวันเดินทางไม่ น้อยกว่ า 45 วันเท่ านัน้ คืนเงินค่ าบริการร้ อยละ 100 ของค่ าบริการที่ชาระแล้ ว
2.2 หากยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่ า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ ทุกกรณี
1. การเดินทางที่ต้องการันตีมดั จาหรื อซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทังหมด
้

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00
น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่า
เป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษัท
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ นี ้สาหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื อถูกปฏิเสธการเข้ า-ออก
เมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่ทา่ น
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอ
เจนซี่ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซา่ และอย่างน้ อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า
แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้ อยกว่าที่ทางบริ ษัทกาหนดเพื่อให้ คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้ บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ
เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริ ษัทพร้ อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ
วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้ เกิดจากความผิดของทางบริ ษัท
เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็ บป่ วย ความสูญ หายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า
เปลีย่ นแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนี ้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับ
ราคาค่าบริ การเพิ่มขึ ้น ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษี เชื ้อเพลิง ค่าประกันภัยสาย
การบิน การเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของ
บริ ษัทกากับเท่านัน้
ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง

• กรุ ณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ ้น และรวมกันทุกชิ ้นไม่เกิน
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์
อนุญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิง่ ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลด
ใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
• สิง่ ของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่ โหลดใต้
ท้ องเครื่ องบินเท่านัน้
• ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื ้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้ สด , ไข่ , เนื ้อสัตว์ , ไส้ ก รอกฯ
เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิง่ เหล่านี ้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัต ราที่สงู มาก

