
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

วนัแรก              สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 
21.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สาย

การบนิ THAI AIRWAYS (TG) เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ  
 

สายการบนิ THAI AIRWAYS จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 น า้หนกักระเป๋า 30 กก./ทา่น 

 
00.05 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่TG650 
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง มบีรกิารอาหารและเครือ่งบนเครือ่ง ** 
 

วนัทีส่อง            สนามบนิกมิแฮ เมอืงปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้- เทศกาลดอกยูแช @ DAEJEO ECOLOGICAL PARK  
                         อุโมงคซ์ากรุะ สถานรีถไฟคยองฮวา - เทศกาลดอกซากรุะจนิแฮ  

 
07.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกมิแฮ เมอืงปูซาน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับทกุทา่นสู ่เมอืงปซูาน 

 
น าท่านเดนิทางไปยัง เทศกาลดอกยูแช @ DAEJEO ECOLOGICAL PARK สวนสาธารณะรมิแม่น ้านักดงแห่ง

เมืองปูซานที่จะกลายเป็นทุ่งดอกยูแชสีเหลืองอร่ามไกลสุดลูกหูลูกตา ในงานเทศกาล Busan Nakdong River 
Canola Blossom Festival ส าหรับชมดอกยูแช ซึง่รูจั้กกันในชือ่ดอกเรปซดี หรอืดอกคาโนล่า โดยจะมกีารจัดซุม้ 

และทางเดนิไปตามทุ่งดอกสเีหลอืงนี้ มวีวิเป็นทัง้แม่น ้าและภูเขา ซึง่จะจัดขึน้ระหว่างตน้เดอืนถงึกลางเดอืนเมษายน

ของทกุป และยังถอืวา่เป็นงานเทศกาลทุง่ดอกคาโนลา่ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศอกีดว้ย  
 

 



 

 
 

หมายเหตุ : เนือ่งจากการบานของดอกยูแชขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากดอกยูแชไม่บาน ทางบรษิทัขอ

อนุญาตไม่น าท่านไป และไม่มกีารหกัคนืค่าใช้จ่ายใดๆ ท ัง้สิน้ ท ัง้นีท้างบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัรายการ

ทดแทนเป็น สวนยงดูซาน ตัง้อยู่บนภูเขาในย่านดาวน์ทาวน์ของปูซาน และยังเป็นภูเขาทีม่ีชือ่เสยีงของเมอืงปูซาน
อกีดว้ย โดยในชว่งสมัยสงครามเกาหลมีปีระชาชนมากมายอพยพมาตัง้ถิน่ฐานบนภูเขาแห่งนี้ แต่เกดิไฟไหมค้รัง้ใหญ่

ถึงสองครั ้งท าใหป่้าไมถู้กท าลายไป ชาวบา้นจึงช่วยกันฟ้ืนฟูโดยการปลูกตน้ไมข้ึ้นมาทดแทนจนกลายเป็น
สวนสาธารณะในทีส่ดุ และยังเป็นทีต่ัง้ของศาลเจา้ทีส่รา้งโดยชาวญีปุ่่ นในยคุตกเป็นอาณานคิมของญีปุ่่ น นอกจากนี้ ยัง

ม ีหอคอยปูซาน ทีซ่ ึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืง อกีทัง้ยังเป็นจุดชมววิทีจ่ะท าใหคุ้ณเห็นปูซานแบบ 360 องศา
อกีดว้ย (อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วมกญุแจ และคา่ขึน้ลฟิท)์ 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดย
น าหมลูงในกระทะพรอ้มน า้ซุปปรงุรส เมือ่สุกรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง สถานรีถไฟคยองฮวา จุดชมซากุระที่สวยงามแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน บรเิวณนี้จะมี

อโุมงคด์อกซากระยาวถงึ 800 เมตรขนานไปกับทางรถไฟ เสน่หข์องสถานีแห่งนี้คอืรถไฟทีว่ ิง่ผ่านอโุมงคซ์ากระสชีมพู

ทีก่ าลังแผ่กิง่กา้นสวยงาม ดงึดูดใหทุ้กคนอยากชมความสวยงามดว้ยตาตัวเอง ซึง่ปัจจุบันเป็นแค่ตัวสถานีทีไ่ม่มรีถไฟ
มาจอด แต่ไดก้ลายเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดนิทางมาชมดอกซากุระมากที่สุดแห่งหนึ่ง และบรรยากาศที่

สวยงามของทีน่ี่ก็ท าใหก้ลายเป็นสถานทีถ่า่ยท าซรียีดั์งหลายๆ เรือ่งของเกาหล ีอาท ิSpring Waltz  
 

 
 

จากนัน้น าท่านไปชมเทศกาลชมเทศกาลดอกซากุระที่ดัง และสวยทีสุ่ดในประเทศเกาหลี เทศกาลดอกซากุระบาน

จนิแฮ จะจัดขึน้ในชว่งปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายนของทุกปี ซึง่จะเต็มไปดว้ยดอกซากรุะสายพันธุเ์กาหลทีี่

บานสะพรั่งอยู่ท่ัวเมอืงหลายแสนตน้ ซึง่ที่เกาหลจีะเรยีกว่า ดอกพ็อตโกต โดยชว่งเวลาที่จัดงานจะมีกจิกรรมมากมาย
ทัง้ตอนกลางวัน และตอนกลางคนื ไฮไลทท์ี่หา้มพลาด! คลองยอชวาชอน ซึง่จะมตีน้ซากุระเรียงรายเป็นอุโมงคส์ี

ชมพูบานสะพรั่งสวยงาม และขนาบขา้งไปดว้ยดอกคาโนลา่ ซึง่จะบานพรอ้มๆ กับชว่งทีด่อกซากรุะบานดว้ย  
 

หมายเหตุ: ดอกซากุระจะเร ิม่บานประมาณช่วงปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน หรอืในช่วงทีด่อก

ซากรุะบาน ท ัง้นีก้ารบานของดอกซากรุะขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ 
 



 

 
 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบ ูชาบ ูสุกีส้ไตลเ์กาหล ีคลา้ยการตม้รวมมติรสุกีห้มอ้ไฟ ประกอบไป
ดว้ยเนือ้หมูสไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้เกาหล ีเป็นอกีหนึง่เมนูยอดฮติในเกาหล ีและยงัเป็นอาหารพืน้เมอืงทีม่ ี

มาอยา่งยาวนานอกีดว้ย  
 

พกัที ่   ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม            วดัแฮดง ยงกงุซา - ศูนยส์มนุไพรโสม - สมนุไพรฮอตเกนามู - คอสเมตคิ - ออยุคโดสกายวอลค์ - สะพาน 
                         ควางอนั  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
จากนัน้น าท่านสักการะขอพรที่ วดัแฮดง ยงกุงซา ถอืเป็นวัดเก่าแก่และศักดิส์ทิธิม์าก ว่ากันว่าแต่เดมิกอ่นที่จะสรา้ง

วัด พื้นที่ตรงนี้มคีวามแหง้แลง้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล กระท่ังพระภกิษุท่านหนึ่งไดฝั้นเห็นเทพเจา้แห่งความเมตตา ซึง่

สถติอยู่ในทอ้งทะเล หากมองไปดา้นหนา้จะเห็นภูเขา และถา้มองไปดา้นหลังของวัดจะเห็นน ้าทะเล ชาวบา้นจงึเชือ่ว่า
หากอธษิฐานสวดมนตใ์นตอนเชา้ก็จะไดร้ับการตอบจากเทพเจา้แห่งความเมตตาในชว่งเย็น บรรยากาศทางเขา้วัดจะ

เป็นเหมอืนตลาดนัดย่อมๆ ทีม่คีนมาขายของมากมาย ทัง้ของกนิ ขนมพืน้บา้น เครือ่งราง เสือ้ผา้ และของทีร่ะลกึ ใหไ้ด ้
เดนิชมวถิชีวีติเล็กๆ ของคนปูซาน ในชว่งเดอืนเมษายนบรเิวณวัดและรอบๆ ก็จะงดงามไปดว้ยดอกซากรุะทีบ่านสะพรั่ง

ไปท่ัวบรเิวณวัด  

 



 

 
 

 
 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยัง ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหาร 

ปอด ช่วยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละก าลัง มีสรรพคุณทางการแพทยช์่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง  

 
จากนัน้พาท่านชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูง

เหนือระดับน ้ าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดื่ม

แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ย
โสม แปะกว๊ย และสมนุไพรบ ารงุรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

  
จากนัน้น าท่านแวะชอ้ปที่รา้นเครือ่งส าอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพื่อเลอืก

ซือ้กลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิแบรนดอ์ยา่ง DEWINS และ

แบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไม่ว่าจะเป็นครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 
จากนัน้น าท่านไปยัง ทางเดนิลอยฟ้าออยุคโด อกีหนึง่จุดชมววิทีส่วยทีส่ดุในปูซาน สะพานกระจกใสแจ๋วทีส่รา้งจาก

หนา้ผาแบง่กลางระหวา่งทะเลดา้นตะวันออกและดา้นตะวันตก ท าใหส้ถานทีแ่หง่นี้ถอืเป็นอกีหนึง่สถานทีส่ าหรับชมพระ

อาทติย์ขึน้ที่สวยที่สุดของประเทศเกาหลี ตัวสะพานกระจกยื่นออกไปในทะเลเป็นความยาว 35 เมตร โดยกระจกที่
น ามาท านั้นเป็นกระจกที่เคลือบสารกันกระสุน ความหนา 50 mm เพื่อใหม้ีความแข็งแรงคงทน และปลอดภัยต่อ

นักทอ่งเทีย่ว ดา้นหลังของสะพานเป็นภเูขา นัน้มเีสน้ทางปีนเขา ซึง่เป็นกจิกรรมทีช่าวเกาหลนียิมท ากัน 
 



 

 
 

 
 
จากนั้นน าท่านแวะถ่ายภาพ สะพานแขวนควางอนั สะพานนี้เปรียบเสมือนเป็นซานฟรานซสิโกแห่งเกาหลีใต ้ตัว

สะพานทอดยาวเหนือน ้าทะเลเชือ่มโยงระหว่างใจกลางเมอืงสูช่ายหาด มคีวามยาวกว่า 7.4 กโิลเมตร และเป็นสะพาน

เชือ่มระหว่าง HAEUNDAE-GU และ SUYEONG-GU ใหอ้ยู่ใกลกั้นแค่เอือ้ม สะพานควางอันนี้เป็นสัญลักษณ์อีกแห่ง
หนึง่ของเมอืงปซูาน อกีทัง้บรเิวณทอ้งทะเลแหง่นี้ยังเป็นจุดชมววิของทา่เรอืยอรช์ และไมว่า่จะอยูส่ว่นไหนของปซูานก็

สามารถมองเห็นสะพานควังอันไดทั้ง้ในระยะใกลไ้กล ในยามค ่าคนืจะมแีสงไฟสอ่งสว่างจากสะพานทีส่อ่งประกายราว
กับเพชร นอกจากนี้ ยังท าใหรู้ส้กึถงึความโรแมนตกิดว้ยววิทะเลทัง้สองขา้งทางอกีดว้ย 

 

 
 



 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู บบิมิบบั ขา้วย าเกาหล ีประกอบดว้ยผกัต่างๆ พรอ้มกบัเนือ้สตัวห์มกั 

เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบหูมอ้รอ้นๆ  

 
พกัที ่   ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่             หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน - ผลติภณัฑน์ า้มนัสน - พลอยอเมทสิ - ดวิตีฟ้ร ี- ตลาดปลาจากลัช ี- ถนนนมัโพ  

                       ดง    

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้น าทา่นชม หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน ถอืเป็นซานโตรนิีแห่งเกาหลใีต ้ตัวหมู่บา้นตัง้อยูบ่นภเูขา และดว้ยสสีัน
สดใส อีกทัง้ยังมีจุดชมววิที่เห็นน ้าทะเลกวา้งไกลสุดตา ท าใหท้ี่นี่ไดร้ับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไม่นอ้ย เดมินั้น

หมูบ่า้นวัฒนธรรมคัมชอนเป็นถิน่ฐานของผูค้นทีอ่พยพขึน้มาครัง้สงครามเกาหลี ซึง่ภายหลังสงครามหมูบ่า้นเสือ่มโทรม
มาก กระท่ังไดร้ับการฟ้ืนฟจูากนักศลิปะในเกาหลทีีร่่วมกันตกแตง่หมู่บา้นจนออกมาสวยงามอย่างทุกวันนี้  

 

 
 

จากนัน้น าท่านเรยีนรูก้ารท าผลติภัณฑ์ที่สกัดจาก ผลติภณัฑน์ า้มนัสน มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วย
ควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 

 
จากนัน้น าท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพและน า

โชค โดยมตัีง้แตส่มีว่งอ่อนเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ต่างห ู
และสรอ้ยขอ้มอื 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู พอรค์คาลบ ิตน้ต ารบัอาหารเลือ่งชือ่ของประเทศเกาหลใีต ้เป็นหมู
ย่างทีผ่่านการหมกัจนไดท้ี ่น ามาย่างบนเตาถ่านรอ้นๆ สุกก าลงัด ีแลว้ตดัชิน้พอค า รบัประทานกบัซอส 

กระเทยีม กมิจ ิและใชใ้บผกักาดหอมสดห่อเป็นค าๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลเีม็ดโตสเีขยีวสด 
พรอ้มขา้วสวย 

 

จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีทีร่า้นคา้ปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สดุในโซล แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนดดั์ง และสนิคา้แบ

รนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในส่วนของ

ชัน้ที่ 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็น



 

 
 

ตน้ ชัน้ 2 เป็นช็อป MCM ชัน้ที่ 3 เป็นโซนเครือ่งส าอางค์หลากหลายแบรนดดั์ง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, 

HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ 

ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
 

 

จากนั้นน าท่านแวะ ตลาดปลาจากลัช ีตัง้อยู่ใกลกั้บท่าเรือนัมโพ ที่นี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองพูซานที่เนน้ท า

อาชพีประมง จงึเป็นตลาดขายปลา และแหล่งอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหลใีต ้ภายในจะมสีัตวน์ ้าแปลกๆ จ านวน
มาก และยังมรีาคาถกูกว่าทอ้งตลาดท่ัวไปดว้ย โดยปลาหรอืสัตวท์ะเลก็จะมากันแบบสดๆ มรีา้นคา้ทัง้ในตัวอาคาร และ

ภายนอกอาคารมากมาย ดา้นหลังตลาดสามารถเดนิชมววิทา่เรอืได ้ 
 

 
 

จากนั้นน าท่านอสิระช็อปป้ิงที่ ย่านนมัโพดง เป็นถนนชอ้ปป้ิงที่โด่งดังและคกึมากอีกแห่งในปูซาน ขา้งๆกับถนน
แฟชั่นควังบก เปรยีบเสมอืนเป็นตลาดเมยีงดงแห่งเมอืงปูซาน ทีน่ี่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ใหข้าชอ้ปไดเ้พลดิเพลนิใจ สนิคา้

สตรทีแบรนดต์่างๆ ถูกยกมาตัง้ไวท้ีน่ี่เชน่เดยีวกับในกรุงโซล นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังเป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีเ่ต็มไปดว้ย คลับ บาร ์
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และที่ส าคัญยังเป็นย่านทีส่ าคัญในปูซานทีเ่ต็มไปดว้ยโรงภาพยนตรแ์ละโรงละคร ซึง่ปูซานได ้

เป็นเป็นเจา้ภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตรน์านาชาตปิูซาน (BIFF) ในเดอืนตลุาคมของทกุปี  
 



 

 
 

 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 
พกัที ่   ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้              ละลายเงนิวอน ซุปเปอรม์าเก็ต - สนามบนิกมิแฮ เมอืงปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้- สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

น าท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ 

ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรียลช็อกโก ้ผลติภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม 
ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 

 
 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิกมิแฮ เมอืงปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 
 

08.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TG651 
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง มบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

 
11.50 น. เดนิทางถงึประเทศไทย สนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 

** ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด ** 
 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ ท ัง้เครือ่งบนิ รถทวัร ์และรถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรณุาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้สิน้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  



 

 
 

 
การพจิารณาการเขา้-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถอืเป็นสทิธิใ์นทางกฎหมายของประเทศน ัน้ๆ โดยทาง

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานเป็นผูต้ดัสนิชีข้าด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้หากท่าน
ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบั และรวมถงึ

คา่บรกิารอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะน ัน้ ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศน ัน้ๆ เรยีกเก็บ ทางผูจ้ดั
และทางสายการบนิจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทุกกรณี หากตอ้งกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่ง หรอื

ตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้และสายการบนิเป็นผู้
พิจารณาเท่าน ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆท ัง้สิน้ และขอสงวนสทิธิ์ท ี่จะไม่คนืค่าบรกิาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งอยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคา 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

26 - 30 มนีาคม 2563 23,999 5,000 8,999 

28 มนีาคม - 01 เมษายน 2563 21,999 5,000 8,999 

02 - 06 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 
24,999 5,000 8,999 

 

ราคาเด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ่ 5,999 บาท 

 
*** คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ *** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ/ทา่น** 
 

โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง ในกรณียกเลกิการเดนิทางตอ้งยกเลกิ 30 วัน
กอ่นการเดนิทางเทา่นัน้ ไม่เชน่นัน้ ทางบรษัิทจะไมค่นืมัดจ าไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ ทัง้สิน้ คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหกั้บผูจั้ดเป็นการช าระแบบจ่ายช าระ

ขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหกั้บทางสายการบนิและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดนิทางเช่นกัน ฉะนัน้ หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทาง 

หรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และ
ประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ต๋ัวเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลใีต ้ รว่มกบัการทอ่งเทีย่วเกาหลใีตเ้พือ่โปรโมทสนิคา้ในนามของรา้นรฐับาล คอื 

สมุนไพรโสม, สมุนไพรฮอตเกนามู, น า้มนัสน, ศูนยเ์ครือ่งส าอางค ์(คอสเมตคิ), พลอยอเมทสิ และรา้นคา้ปลอดภาษ ี(ดวิตี้

ฟร)ี ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี้แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้น
รฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงคจ์ะซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มี

การบงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้  

• ทัวร์ครัง้นี้มวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นช็อปป้ิง 
เชน่ รา้นโสม/ฮอกเกนาม/ูน ้ามันสน/เครือ่งส าอางคค์อสเมตคิ/พลอยอเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่ว

เอง 300 USD ตอ่ทา่น 

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้ ถา้หากเป็นชาวต่างชาตจิะตอ้งเพิม่จากราคาค่าทัวรป์กตอิกี 

100 USD ตอ่ทา่น  
• ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม หรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 

• โรงแรมทีพ่ักทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลัก 

• ประเทศเกาหลใีตม้ชีา่งภาพมาถ่ายรูป และมาจ าหน่ายวันสดุทา้ย ลูกทัวรท์่านใดสนใจสามารถซือ้ได ้โดยไม่มกีารบังคับลูกทัวร์

ทัง้สนิ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

• กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็นนักเรียน นักศกึษา ครู ธุรกจิขายตรงเครื่องส าอางค ์หมอ พยาบาล  ชาวต่างชาต ิหรอืกรุ๊ปที่มีการขอดู

งานจะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้ 

• หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือเกดิปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะน า กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ที่รับผดิชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่ เพื่อที่จะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  

หรอืน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ว่าตอ้งไม่เป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้
ประหารชวีติ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะไมร่ับฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 



 

 
 

 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
 

ส าหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่ว่าจะเป็น ญีปุ่่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเก๊า ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้าน
ไดต้่อเน่ืองสงูสุด 8 วัน หากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และช าระเงนิพรอ้ม
มดัจ าคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 

 
 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไม่วา่

จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล ีดงัตอ่ไปนี ้
1. พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นับจากวันไปถงึ 

2. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
3. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

4. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

5. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

 



 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วี

ซา่) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ ภายใน 3 วันหลังจาก
การจอง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นที่เหลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์, อเีมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

• กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลิกการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

• กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไมค่นืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิ
จากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจอง

ทีพ่ักฯลฯ 

1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 



 

 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ
นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซี่า และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ

เดนิทางส าหรับประเทศที่มีวซี่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

• สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

• หา้มน าอาหารสดเขา้ประเทศเกาหลใีตทุ้กชนดิ เชน่ ผกั ผลไมส้ด ไขฯ่ มโีทษปรบัหากฝ่าฝืน  

• ประกาศจากสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ต ัง้แตว่นัที ่1 ม.ิย. 2562 เป็นตน้ไป หา้มน าเนือ้สตัว ์อาทเิชน่ แฮม ไสก้รอก เนือ้ดบิ เนือ้
ตากแหง้ ฯลฯ เขา้มาภายในประเทศเพือ่ป้องกนั และควบคุมการไหลเขา้ของโรคระบาดสตัวจ์ากตา่งประเทศ เช่น โรคอหิ

วาหแ์อฟรกิาในสุกร โรคปากเป่ือยเทา้เป่ือยในสตัว ์โรคไขห้วดันกชนดิกอ่โรครุนแรง ฯลฯ หากตอ้งครอบครองผลติภณัฑ์

จากเนือ้สตัวด์งักล่าวอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้กรุณาท าเครือ่งหมายบนใบแจง้สิง่ของทีน่ าตดิตวัมา และแจง้ด่านควบคุม
โรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศทีส่นามบนิหรอืทา่เรอื หากฝ่าฝืนอาจมโีทษปรบัถงึ 10 ลา้นวอน และอาจจะมโีอกาสในการหา้ม

เขา้ประเทศ หรอืจ ากดัการพ านกัในเกาหลใีต ้
 


