
 

วนัแรก              สนามบนิสวุรรณภูม ิ

21.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สาย
การบนิ THAI AIRWAYS (TG) เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ  

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 เมอืงปูซาน ประเทศเกาหลใีต ้- เทศกาลดอกยูแช @ DAEJEO ECOLOGICAL PARK  

                         อุโมงคซ์ากรุะ สถานรีถไฟคยองฮวา - เทศกาลดอกซากรุะจนิแฮ  

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

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับทกุทา่นสู ่เมอืงปูซาน 
น าทา่นเดนิทางไปยัง เทศกาลดอกยูแช @ DAEJEO ECOLOGICAL PARK สวนสาธารณะรมิแม่น ้านักดงแห่ง

เมอืงปูซานทีจ่ะกลายเป็นทุ่งดอกยูแชสเีหลอืงอร่ามไกลสดุลกูหูลกูตา ในงานเทศกาล Busan Nakdong River 

Canola Blossom Festival ส าหรับชมดอกยูแช ซึง่รูจั้กกันในชือ่ดอกเรปซดี หรอืดอกคาโนลา่ โดยจะมกีารจัดซุม้ 
และทางเดนิไปตามทุง่ดอกสเีหลอืงนี้ มวีวิเป็นทัง้แม่น ้าและภูเขา ซึง่จะจัดขึน้ระหว่างตน้เดอืนถงึกลางเดอืนเมษายน

ของทกุป และยังถอืวา่เป็นงานเทศกาลทุง่ดอกคาโนลา่ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศอกีดว้ย  

 
หมายเหตุ : เนือ่งจากการบานของดอกยูแชขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากดอกยูแชไม่บาน ทางบรษิทัขอ

อนุญาตไม่น าท่านไป และไม่มกีารหกัคนืค่าใช้จ่ายใดๆ ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีท้างบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัรายการ
ทดแทนเป็น สวนยงดูซาน ตัง้อยู่บนภูเขาในย่านดาวน์ทาวน์ของปซูาน และยังเป็นภูเขาทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงปซูาน



อกีดว้ย โดยในชว่งสมัยสงครามเกาหลมีปีระชาชนมากมายอพยพมาตัง้ถิน่ฐานบนภูเขาแห่งนี้ แตเ่กดิไฟไหมค้รัง้ใหญ่
ถึงสองครั้งท าใหป่้าไมถู้กท าลายไป ชาวบา้นจึงช่วยกันฟ้ืนฟูโดยการปลูกตน้ไมข้ึ้นมาทดแทนจนกลายเป็น

สวนสาธารณะในทีส่ดุ และยังเป็นทีต่ัง้ของศาลเจา้ทีส่รา้งโดยชาวญีปุ่่ นในยคุตกเป็นอาณานคิมของญีปุ่่ น นอกจากนี้ ยัง
ม ีหอคอยปูซาน ทีซ่ ึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืง อกีทัง้ยังเป็นจุดชมววิทีจ่ะท าใหค้ณุเห็นปซูานแบบ 360 องศา

อกีดว้ย (อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วมกญุแจ และคา่ขึน้ลฟิท)์ 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดย

น าหมูลงในกระทะพรอ้มน า้ซุปปรุงรส เมือ่สกุรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง สถานรีถไฟคยองฮวา จุดชมซากุระทีส่วยงามแห่งหนึ่งของเมอืงปูซาน บรเิวณนี้จะมี

อโุมงคด์อกซากระยาวถงึ 800 เมตรขนานไปกับทางรถไฟ เสน่หข์อง
สถานีแห่งนี้คอืรถไฟทีว่ ิง่ผ่านอุโมงคซ์ากระสชีมพูทีก่ าลังแผ่กิง่กา้น

สวยงาม ดึงดูดใหทุ้กคนอยากชมความสวยงามดว้ยตาตัวเอง ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นแค่ตัวสถานีทีไ่ม่มรีถไฟมาจอด แต่ไดก้ลายเป็นสถานทีท่ี่

นักท่องเทีย่วนิยมเดนิทางมาชมดอกซากุระมากทีสุ่ดแห่งหนึ่ง และ
บรรยากาศทีส่วยงามของทีน่ี่ก็ท าใหก้ลายเป็นสถานทีถ่่ายท าซรีียด์ัง

หลายๆ เรือ่งของเกาหล ีอาท ิSpring Waltz  

จากนั้นน าท่านไปชมเทศกาลชมเทศกาลดอกซากุระทีด่ัง และสวย
ทีสุ่ดในประเทศเกาหลี เทศกาลดอกซากุระบานจนิแฮ จะจัดขึน้

ในชว่งปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายนของทุกปี ซึง่จะเต็มไป
ดว้ยดอกซากุระสายพันธุ์เกาหลทีีบ่านสะพร่ังอยู่ทั่วเมอืงหลายแสนตน้ ซึง่ทีเ่กาหลจีะเรียกว่า ดอกพ็อตโกต โดย

ชว่งเวลาทีจั่ดงานจะมกีจิกรรมมากมายทัง้ตอนกลางวนั และตอนกลางคนื ไฮไลทท์ีห่า้มพลาด! คลองยอชวาชอน ซึง่

จะมตีน้ซากรุะเรยีงรายเป็นอุโมงคส์ชีมพูบานสะพร่ังสวยงาม และขนาบขา้งไปดว้ยดอกคาโนลา่ ซึง่จะบานพรอ้มๆ กับ
ชว่งทีด่อกซากรุะบานดว้ย  

 
หมายเหตุ: ดอกซากุระจะเร ิม่บานประมาณช่วงปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน หรอืในช่วงทีด่อก

ซากรุะบาน ท ัง้นีก้ารบานของดอกซากรุะขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สกุ ีส้ไตลเ์กาหล ีคลา้ยการตม้รวมมติรสุกีห้มอ้ไฟ ประกอบไป

ดว้ยเนือ้หมูสไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้เกาหล ีเป็นอกีหนึง่เมนูยอดฮติในเกาหล ีและยงัเป็นอาหารพืน้เมอืงทีม่ ี
มาอยา่งยาวนานอกีดว้ย  

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

 

วนัทีส่าม            วดัแฮดง ยงกงุซา - ศูนยส์มุนไพรโสม - สมุนไพรฮอตเกนามู - คอสเมตคิ - ออยคุโดสกายวอลค์ - สะพาน 

                         ควางอนั  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
จากนัน้น าท่านสักการะขอพรที ่วดัแฮดง ยงกุงซา ถอืเป็นวัดเกา่แกแ่ละศักดิส์ทิธิม์าก วา่กันว่าแต่เดมิกอ่นทีจ่ะสรา้ง

วัด พื้นทีต่รงนี้มคีวามแหง้แลง้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล กระทั่งพระภกิษุทา่นหนึ่งไดฝั้นเห็นเทพเจา้แห่งความเมตตา ซึง่

สถติอยูใ่นทอ้งทะเล หากมองไปดา้นหนา้จะเห็นภูเขา และถา้มองไปดา้นหลังของวัดจะเห็นน ้าทะเล ชาวบา้นจงึเชือ่วา่
หากอธษิฐานสวดมนตใ์นตอนเชา้ก็จะไดรั้บการตอบจากเทพเจา้แห่งความเมตตาในชว่งเย็น บรรยากาศทางเขา้วัดจะ

เป็นเหมอืนตลาดนัดยอ่มๆ ทีม่คีนมาขายของมากมาย ทัง้ของกนิ ขนมพืน้บา้น เครือ่งราง เสือ้ผา้ และของทีร่ะลกึ ใหไ้ด ้
เดนิชมวถิชีวีติเล็กๆ ของคนปซูาน ในชว่งเดอืนเมษายนบรเิวณวัดและรอบๆ ก็จะงดงามไปดว้ยดอกซากรุะทีบ่านสะพร่ัง

ไปทัว่บรเิวณวดั  

 
จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหาร 

ปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิ่มพละก าลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ชว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  

 
จากนัน้พาทา่นชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะ และสงู

เหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดื่ม

แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
 



กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไกตุ่๋นโสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไกข่นาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ย
โสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

  
จากนัน้น าทา่นแวะชอ้ปทีร่า้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพือ่เลอืก

ซือ้กลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และ

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

 
จากนัน้น าทา่นไปยัง ทางเดนิลอยฟ้าออยุคโด อกีหนึง่จุดชมววิทีส่วยทีส่ดุในปซูาน สะพานกระจกใสแจ๋วทีส่รา้งจาก

หนา้ผาแบง่กลางระหวา่งทะเลดา้นตะวนัออกและดา้นตะวนัตก ท าใหส้ถานทีแ่หง่นีถ้อืเป็นอกีหนึง่สถานทีส่ าหรับชมพระ

อาทติยข์ึน้ทีส่วยทีส่ดุของประเทศเกาหลี ตัวสะพานกระจกยืน่ออกไปในทะเลเป็นความยาว 35 เมตร โดยกระจกที่
น ามาท านัน้เป็นกระจกทีเ่คลอืบสารกันกระสนุ ความหนา 50 mm เพื่อใหม้คีวามแข็งแรงคงทน และปลอดภัยต่อ

นักทอ่งเทีย่ว ดา้นหลังของสะพานเป็นภูเขา นัน้มเีสน้ทาง
ปีนเขา ซึง่เป็นกจิกรรมทีช่าวเกาหลนียิมท ากนั 

จากนั้นน าท่านแวะถ่ายภาพ สะพานแขวนควางอนั 

สะพานนี้เปรียบเสมอืนเป็นซานฟรานซสิโกแห่งเกาหลใีต ้
ตวัสะพานทอดยาวเหนอืน ้าทะเลเชือ่มโยงระหวา่งใจกลาง

เมอืงสูช่ายหาด มคีวามยาวกว่า 7.4 กโิลเมตร และเป็น
สะพานเชือ่มระหว่าง HAEUNDAE-GU และ SUYEONG-

GU ใหอ้ยู่ใกลก้ันแค่เอื้อม สะพานควางอันนี้ เป็น
สญัลักษณ์อกีแห่งหนึ่งของเมอืงปซูาน อกีทัง้บรเิวณทอ้ง

ทะเลแห่งนี้ยังเป็นจุดชมววิของท่าเรือยอร์ช และไม่ว่าจะ

อยูส่ว่นไหนของปซูานก็สามารถมองเห็นสะพานควังอันได ้
ทัง้ในระยะใกลไ้กล ในยามค า่คนืจะมแีสงไฟสอ่งสว่างจากสะพานทีส่อ่งประกายราวกับเพชร นอกจากนี้ ยังท าใหรู้ส้กึ

ถงึความโรแมนตกิดว้ยววิทะเลทัง้สองขา้งทางอกีดว้ย 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู บบิมิบบั ขา้วย าเกาหล ีประกอบดว้ยผกัตา่งๆ พรอ้มกบัเนือ้สตัวห์มกั 

เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ  
 

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 ถอืเป็นซานโตรนิแีหง่เกาหลใีต ้ตวัหมู่บา้นตัง้อยู่บนภูเขา และดว้ยสสีนั
สดใส อกีทัง้ยังมีจุดชมววิทีเ่ห็นน ้าทะเลกวา้งไกลสดุตา ท าใหท้ีน่ี่ไดรั้บความนิยมจากนักท่องเทีย่วไม่นอ้ย เดมินั้น

หมู่บา้นวัฒนธรรมคัมชอนเป็นถิน่ฐานของผูค้นที่
อพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลี ซึ่งภายหลัง

สงครามหมู่บา้นเสือ่มโทรมมาก กระทั่งไดรั้บการ

ฟ้ืนฟูจากนักศิลปะในเกาหลีที่ร่ วมกันตกแต่ง
หมูบ่า้นจนออกมาสวยงามอยา่งทกุวนันี้  

จากนัน้น าท่านเรียนรูก้ารท าผลติภัณฑท์ีส่กัดจาก 
ผลติภณัฑน์ า้มนัสน มสีรรพคณุชว่ยบ ารุงร่างกาย 

ลดไขมัน ชว่ยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลใน
ร่างกาย 

 

จากนั้นน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอ
เมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอย

แหง่สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาท า
เป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 

 

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

กระเทยีม กมิจ ิและใชใ้บผกักาดหอมสดหอ่เป็นค าๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลเีม็ดโตสเีขยีวสด 
พรอ้มขา้วสวย 

 

จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย ไมว่า่จะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบ

รนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS 



VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของ
ชัน้ที ่1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็น

ตน้ ชัน้ 2 เป็นช็อป MCM ชัน้ที ่3 เป็นโซนเครือ่งส าอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไม่วา่จะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, 
HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ 

ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 

 

จากนัน้น าท่านแวะ ตลาดปลาจากลัช ีตัง้อยู่ใกลก้ับท่าเรอืนัมโพ ทีน่ี่ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงพูซานทีเ่นน้ท า

อาชพีประมง จงึเป็นตลาดขายปลา และแหลง่อาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหลใีต ้ภายในจะมสีตัวน์ ้าแปลกๆ จ านวน
มาก และยังมรีาคาถกูกวา่ทอ้งตลาดทัว่ไปดว้ย โดยปลาหรอืสตัวท์ะเลก็จะมากันแบบสดๆ มรีา้นคา้ทัง้ในตัวอาคาร และ

ภายนอกอาคารมากมาย ดา้นหลงัตลาดสามารถเดนิชมววิทา่เรอืได ้ 

 
จากนั้นน าท่านอสิระช็อปป้ิงที ่ย่านนมัโพดง เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีโ่ด่งดังและคกึมากอกีแห่งในปูซาน ขา้งๆกับถนน
แฟชั่นควังบก เปรียบเสมอืนเป็นตลาดเมยีงดงแห่งเมอืงปูซาน ทีน่ี่

เต็มไปดว้ยรา้นคา้ใหข้าชอ้ปไดเ้พลดิเพลนิใจ สนิคา้สตรีทแบรนด์
ต่างๆ ถูกยกมาตัง้ไวท้ีน่ี่เช่นเดยีวกับในกรุงโซล นอกจากนั้นทีน่ี่ยัง

เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีเ่ต็มไปดว้ย คลับ บาร ์รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และที่
ส าคัญยังเป็นย่านทีส่ าคัญในปูซานทีเ่ต็มไปดว้ยโรงภาพยนตร์และ

โรงละคร ซึง่ปูซานไดเ้ป็นเป็นเจา้ภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตร์

นานาชาตปิซูาน (BIFF) ในเดอืนตลุาคมของทกุปี  
 

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
 

พกัที ่   ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) / BUSAN HILLSIDE 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้              ละลายเงนิวอน ซุปเปอรม์าเก็ต - สนามบนิกมิแฮ เมอืงปูซาน ประเทศเกาหลใีต ้- สนามบนิสวุรรณภูม ิ

น าท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ 
ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรียลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม 

ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 

 
 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิกมิแฮ เมอืงปูซาน ประเทศเกาหลใีต ้เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

08.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TG651 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง มบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

11.50 น. เดนิทางถงึประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

 



** ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด ** 
 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ ท ัง้เครือ่งบนิ รถทวัร ์และรถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 
การพจิารณาการเขา้-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถอืเป็นสทิธิใ์นทางกฎหมายของประเทศน ัน้ๆ โดยทาง

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานเป็นผูต้ดัสนิชีข้าด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้หากทา่น
ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบั และรวมถงึ

คา่บรกิารอืน่ๆ ทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ฉะน ัน้ ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทีท่างประเทศน ัน้ๆ เรยีกเก็บ ทางผูจ้ดั
และทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุกกรณี หากตอ้งกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่ง หรอื

ตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้และสายการบนิเป็นผู ้
พจิารณาเท่าน ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิาร 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 

03 - 07 เมษายน 2563 24,999 5,000 8,999 

 

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

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

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

โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง ในกรณียกเลกิการเดนิทางตอ้งยกเลกิ 30 วัน
กอ่นการเดนิทางเทา่นัน้ ไมเ่ชน่นัน้ ทางบรษัิทจะไมค่นืมัดจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ดเป็นการช าระแบบจ่ายช าระ

ขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับทางสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดนิทางเชน่กัน ฉะนัน้ หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทาง 
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และ

ประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลใีต ้ ร่วมกบัการทอ่งเทีย่วเกาหลใีตเ้พือ่โปรโมทสนิคา้ในนามของรา้นรฐับาล คอื 

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

ฟร)ี ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้น

รฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม หากประสงคจ์ะซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มี
การบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 ทัวร์ครัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นช็อปป้ิง 

เชน่ รา้นโสม/ฮอกเกนาม/ูน ้ามันสน/เครือ่งส าอางคค์อสเมตคิ/พลอยอเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่ว

เอง 300 USD ตอ่ทา่น 
 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ราคานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาตจิะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทัวรป์กตอิกี 

100 USD ตอ่ทา่น  

 ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม หรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 

 โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั โดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

 ประเทศเกาหลใีตม้ชีา่งภาพมาถ่ายรูป และมาจ าหน่ายวันสดุทา้ย ลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้โดยไม่มกีารบังคับลกูทัวร์

ทัง้สนิ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 กรณีตัดกรุ๊ปเหมาทีเ่ป็นนักเรียน นักศกึษา ครู ธุรกจิขายตรงเครื่องส าอางค ์หมอ พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารขอดู

งานจะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้ 

 หากมีเพื่อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางระหว่างการท่องเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรือเกดิปัญหาต่างๆ ตลอดจน

ขอ้แนะน า กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากท่านมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่ เพือ่ทีจ่ะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  
หรอืน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้

ประหารชวีติ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
 

ส าหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่า่จะเป็น ญีปุ่่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้าน



ไดต้อ่เนื่องสงูสดุ 8 วัน หากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และช าระเงนิพรอ้ม
มดัจ าคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 

 
 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไมว่า่

จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล ีดงัตอ่ไปนี ้
1. พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัไปถงึ 

2. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
3. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

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

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว  



3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วี

ซา่) 

 

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

การจอง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 
3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

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

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
 กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิ

จากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจอง
ทีพั่กฯลฯ 

1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
 



ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

 สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 หา้มน าอาหารสดเขา้ประเทศเกาหลใีตท้กุชนดิ เชน่ ผกั ผลไมส้ด ไขฯ่ มโีทษปรบัหากฝ่าฝืน  

 ประกาศจากสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ต ัง้แตว่นัที ่1 ม.ิย. 2562 เป็นตน้ไป หา้มน าเนือ้สตัว ์อาทเิช่น แฮม ไสก้รอก เนือ้ดบิ เนือ้

ตากแหง้ ฯลฯ เขา้มาภายในประเทศเพือ่ป้องกนั และควบคุมการไหลเขา้ของโรคระบาดสตัวจ์ากตา่งประเทศ เช่น โรคอหิ
วาหแ์อฟรกิาในสกุร โรคปากเป่ือยเทา้เป่ือยในสตัว ์โรคไขห้วดันกชนดิกอ่โรครุนแรง ฯลฯ หากตอ้งครอบครองผลติภณัฑ์

จากเนือ้สตัวด์งักล่าวอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้กรุณาท าเครือ่งหมายบนใบแจง้สิง่ของทีน่ าตดิตวัมา และแจง้ด่านควบคุม
โรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศทีส่นามบนิหรอืทา่เรอื หากฝ่าฝืนอาจมโีทษปรบัถงึ 10 ลา้นวอน และอาจจะมโีอกาสในการหา้ม

เขา้ประเทศ หรอืจ ากดัการพ านกัในเกาหลใีต ้
 


