
วนัที่ โปรแกรม
อาหาร โรงแรม

*หรือเทียบเท่า 3 ดาว
เช้า กลางวนั คํา่

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 สนามบินอินชอน - พาราไดซ์ ซิตี้ - ไร่สตรอว์เบอร์ร่ี - ลานสกี   
SKYPARK

MYEONGDONG HOTEL

3
สวนสนุกล็อตเต้เวล์ิด - ล็อตเต้ทาวเวอร์ - คอสเมตคิ - ศูนย์สมุนไพรโสม -

คลองชองกเยชอน - อีแทวอน
  

SKYPARK

MYEONGDONG HOTEL

4
ผลิตภณัฑ์นํา้มันสน - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู - พระราชวงัชางดอ็กกุง -

หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พพิธิภณัฑ์สาหร่าย - ดวิตีฟ้รี - ย่านเมียงดง
  

SKYPARK

MYEONGDONG HOTEL

5 Local Super Market – ท่าอากาศยานอินชอน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

ทัวร์เกาหลี SNOW WINTER

5 วนั 3 คืน

ราคาเร่ิมต้น

20,999.-
บาท / ท่าน

เดนิทางเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 65



วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (-/-/-)

23.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 แถว F เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

โดยมีเจา้หน้าท่ีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน (เน่ืองจากมีผู้โดยสารเดินทางไปต่างประเทศจาํนวนมาก กรุณาเผ่ือ

เวลาเดินทางมายงัสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 3-4 ช่ัวโมง)

วนัท่ีสอง สนามบินอินชอน - พาราไดซ์ ซิตี้ - ไร่สตรอว์เบอร์ร่ี - ลานสกี (-/L/D)

02.35น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดย เท่ียวบินท่ี XJ 700 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง)

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินท่ี

เกาหลีใต้ เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นขั้นตอน

การตรวจคนเขา้เมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ ทางเจา้หนา้ท่ีจะทาํการตรวจคดักรอง RT-PCR TEST ตาม

นโยบายและมาตรการจาํกัดในสถานการณ์ COVID-19 (อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR TEST ท่านละ

80,000 วอน)

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร

บ่าย นาํทุกท่านเดินทางสู่ พาราไดซ์ ซิตี้ โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมร่วมสมยัสุดลํ้า กบัมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ท่ีเหล่าฮิปส์เตอร์ตอ้ง

มาตามเก็บอยา่ง ตึก The Impr int ถูกดีไซน์ออกมาให้ดูแปลกตา แต่มีความทนัสมยั ใครชอบภาพแนว Abstract เล่น

กบัเงา แสง และทรงตึก ท่ีน่ีตรงใจสุดๆ ถือเป็นจุด IG Shot ยอดฮิตท่ีอยูใ่กลส้นามบินเพียงชัว่อึดใจ ภายนอกตึกถูกทา

ดว้ยสีขาวดูมินิมอล แต่ทางผูอ้อกแบบกลบัฉีกกรอบความเป็นตึกธรรมดาๆ ดว้ยการเล่นระดบัยกมุมตึกให้สูงข้ึน

เหมือนตวัตึกถูกดึงยน่ข้ึนไปเป็นทางลอดเขา้สู่ดา้นในตึก ส่วนอีกดา้นของตึกจะถูกทาดว้ยสีทองมนัวาวดูโดดเด่นเห็น

มาแต่ไกล นอกจากน้ี ยงัเป็นศูนยร์วมความบนัเทิงหลากหลายแขนง อาทิ สวนสนุก Wonderland ดินแดนมหศัจรรยท่ี์

เตม็ไปดว้ยสีสนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ ร้านอาหาร แหล่งชอ้ปป้ิง และสระวา่ยนํ้า

พาไปเก็บสตรอว์เบอร์ร่ีสดๆจาก ไร่สตรอว์เบอร์ร่ี ใกลก้รุงโซล หน่ึงในผลไมย้อดฮิตประจาํฤดูกาล ผลไมต้ระกูล

เบอร์ร่ีท่ีหลายคนช่ืนชอบ ซ่ึงสตรอวเ์บอร์ร่ีของเกาหลีนั้นข้ึนช่ือสุดๆ ในเร่ืองความอร่อย ผลของมนัจะมีขนาดใหญ่

กวา่สตรอวเ์บอร์ร่ีทัว่ไปในเมืองไทย มีเน้ือท่ีนุ่มมากๆ และรสชาติหวานละมุนสุดๆ เรียกไดว้า่เค้ียวไปฟินไปกนัเลย

ทีเดียว ทางจะสวนมีเจา้หนา้ท่ีมาคอยสาธิตวิธีการเก็บผลสตรอวเ์บอร์ร่ีท่ีถูกตอ้ง จากนั้นจะปล่อยใหทุ้กคนไดเ้ก็บเจา้

ผลไมแ้สนหวานน้ีดว้ยตวัเอง หากใครติดใจรสชาติท่ีแสนอร่อย สามารถสั่งซ้ือกลบัไปฝากคนท่ีเมืองไทยได้ โดยทาง



สวนจะห่อแพจเกจให้อยา่งดี และนาํส่งถึงสนามบินในวนัท่ีเดินทางกลบั สนุกกบัการเล่นสกีบน ลานสกีขนาดใหญ่

เม่ือยา่งเขา้สู่ฤดูหนาวภูเขาของประเทศเกาหลีท่ีจะถูกปกคลุมเตม็ไปดว้ยหิมะ ดา้นในจะมีลานสกีทางลาดท่ีเหมาะสม

กบันกัสกีทุกเวล ทั้งระดบัเร่ิมตน้สาํหรับมือใหม่หัดเล่นสกี เนินระดบักลาง และเนินสาํหรับคนท่ีเล่นสกีจนชาํนาญ

แลว้ เนินลาดส่วนใหญ่จะช่วยใหน้กัสกีท่ีมีประสบการณ์นอ้ยไดส้นุกสนานไปกบัการเล่นสกีดว้ยความปลอดภยั ส่วน

ทางลาด Deer Slope จะมีความลาดชนันอ้ย เหมาะอยา่งยิ่งสาํหรับนกัเล่นสกีท่ีอยูร่ะหวา่งระดบัเร่ิมตน้ ส่วนทางลาด

แบบ S Dragon Slope จะเพิ่มความสนุกสนานเป็นอยา่งมากสาํหรับนกัสกีระดบักลาง ควรเตรียมอุปกรณ์ก่อนเล่นสกี

ให้พร้อม อาทิ เส้ือแจ๊คเก็ตกนันํ้ า กางเกงรัดรูป ผา้พนัคอ แว่นกนัแดด และถุงมือสกี ก่อนลงสนามจริงตอ้งรับฟัง

ขอ้แนะนาํต่างๆ และฝึกวิธีการเล่นจากเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน เพ่ือความปลอดภยัของผูเ้ล่นทุกคน สาํหรับคนท่ีเล่นจนโปร

สามารถนัง่กระเชา้ข้ึนไปไดบ้นเขาไดเ้ลย (อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าเล่นสกี ชุดสกี อุปกรณ์ในการเล่นสกี สกีลิฟท์

สโนว์สเลด)

หมายเหตุ :: การเปิดให้บริการของลานสกี และปริมาณของหิมะในแต่ละปี ขึน้อยู่ กับความเอื้ออาํนวยของสภาพ

อากาศในปีน้ันๆ หากมีปริมาณหิมะไม่เพียงพอ ลานสกีอาจจะยังไม่เปิดให้บริการ ทาํให้ไม่สามารถเดินทางไปยัง

สถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมทัวร์ได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการท่องเท่ียวทดแทนเป็น ONE MOUNT

(SNOWPARK*)

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร

ทีพ่กั : SKYPARK MYEONGDONG HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีนาํเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้า

พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วนัท่ีสาม สวนสนุกล็อตเต้เวล์ิด - ล็อตเต้ทาวเวอร์ - คอสเมตคิ - ศูนย์สมุนไพรโสม - คลองชองกเยชอน - อีแทวอน (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนาํท่านผจญภยัใน สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด หน่ึงในสวนสนุกท่ีดงัท่ีสุดของเกาหลี ซ่ึงเป็นสวนสนุกในร่มท่ีมี

ขนาดใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีอีกดว้ย มีร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร และส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ อีกมากมาย ส่วน

ของอาคารสวนสนุกโซนในร่มไดรั้บการออกแบบมาอย่างดี โครงสร้างภายในใชห้ลงัคาเป็นกระจกทั้งหมด ทาํให้

ถึงแมจ้ะอยู่ในร่ม แต่ก็ไดบ้รรยากาศแบบกลางแจง้ร่วมดว้ย อยากมาสูบฉีดอะดรีนาลีนให้พลุ่งพล่าน ตอ้งไม่พลาด

สวนสนุกล็อตเตเ้วิลด์ แหล่งรวมเคร่ืองเล่นมนัส์ๆ ท่ีจะพาไปเหินฟ้าทา้ความเสียว รับรองสนุกต่ืนเตน้สุดๆ ภายใน



สวนสนุกลอ็ตเตเ้วิลด์แบ่งออกเป็น 2 โซนใหญ่ๆ ไดแ้ก่ โซนผจญภยั (Lotte World Adventure) โซนสวนสนุกในร่มท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีเคร่ืองเล่นกวา่ 22 ชนิด และยงัเป็นพ้ืนท่ีสาํหรับขบวนพาเหรด และการแสดงต่างๆ โซนเกาะเวท

มนต์ (Magic Island) โซนสวนสนุกกลางแจง้ตั้งอยูก่ลางทะเลสาบซอกชน รวมเคร่ืองเล่นไวก้วา่ 17 ชนิด

 Lotte Wor ld Adventure - โซนหวาดเสียว เตรียมตวัเตรียมใจของคุณให้พร้อมกบัการตีลงักากลบัหัวแบบ 360

องศาท่ีจะทาํให้คุณแทบหยุดหายใจไปกับ Giant Loop ต่อด้วยเคร่ืองเล่นท่ีไม่ควรพลาด รถไฟเหาะ French

Revolution ปลดปล่อยอะดรีนาลีนใหเ้ตม็ท่ี เคร่ืองเล่นจะพาหมุนกลบัหวั 360 องศา และไต่ข้ึนไปจนถึง 540 องศา

 Lotte Wor ld Adventure - โซนครอบครัว สนุกสนานไปกบัลานสกีในร่มขนาดใหญ่ และเคร่ืองเล่นต่างๆ ท่ีจะ

ทาํให้เพลิดเพลิน อาทิ มา้หมุน Camelot Carousel ถือเป็นหน่ึงในเคร่ืองเล่นยอดนิยมท่ีสุดของท่ีน่ี The Aeronaut

Balloon พบกบัทศันียภาพอนังดงามของสวนสนุกบนบอลลูนลอยฟ้าสีสนัสดใส Adventures of Sinbad ออกผจญ

ภยัในป่าอเมซอนอนักวา้งใหญ่ หยุดพกัท่ีถํ้ าของนกัเวทยเ์พื่อดูการต่อสู้ระหว่าง Sinbad และมงักรสามหัว หาก

กร๊ีดจนหมดเสียงแลว้ ผอ่นคลายไปกบัขบวนพาเหรดสุดอลงัการ Lotte World Parade ในธีมคริสตม์าสตลอดช่วง

เดือนพฤศจิกายนและเดือนธนัวาคม

 Magic Island – โซนกลางแจ้ง หลงัจากตามเก็บเคร่ืองเล่นดา้นในครบแลว้ อยา่ลืมออกมาสนุกกบัโซนดา้นนอก

รับสายลมและแสงแดดบนรถไฟเหาะ เพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนังดงามจากท่ีสูง ก่อนจะด่ิงลงมาอย่าง

รวดเร็วไปกบัเคร่ืองเล่น Flume Ride ล่องเรือไปรอบๆ สวนสนุกในยคุจูราสิค และด่ิงลงจากผานํ้ าตกจนชุ่มฉํ่าไป

ทั้งตวั Atlantis เคร่ืองเล่นท่ีไดรั้บความนิยมท่ีสุดของสวนสนุกแห่งน้ี Gyro Drop ด่ิงพสุธาดว้ยความเร็วถึง 100

กิโลเมตรต่อชัว่โมงบนความสูง 70 เมตร Gyro Swing เคร่ืองเล่นท่ีจะเหวีย่งข้ึนไปบนความสูงกวา่ 42 เมตร

ถ่ายรูปคู่กบัตึกระฟ้าสูง 123 ชั้น ลอ็ตเตท้าวเวอร์ ตึกสูงท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกมุมไกลๆ ของกรุงโซล ไดรั้บแรง

บนัดาลใจในการออกแบบมาจากเคร่ืองป้ันเซรามิค และพู่กนัของเกาหลี ภายในมีล็อตเตเ้วิลด์มอลลส์ถานท่ีท่ีทาํให้

เพลินเพลินไปกบัการเลือกซ้ือสินคา้ พร้อมส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน อาทิ Aquarium, Lotte Mart, Lotte Hi-mart,

Lotte Concert Hall, Lotte Cinema รวมถึงร้านอาหารท่ีหลากหลาย และห้างสรรพสินคา้หรูท่ีเตม็ไปดว้ยแบรนดช์ั้นนาํ

ทั้งใน และต่างประเทศ ดา้นบนชั้นท่ี 117-123 มีจุดชมวิวท่ีเรียกวา่ Seoul Sky ไดรั้บการออกแบบภายใตแ้นวคิด “ความ

งาม และความภาคภูมิใจของเกาหลี และยงัสามารถทาํลายสถิติจาก Guinness World Records ไดถึ้ง 3 รายการ ถือเป็น

จุดท่ีเหมาะในการช่ืนชมทศันียภาพของกรุงโซล ในวนัท่ีอากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นไดไ้กลถึงเกาะซองโด และ

ทะเลเหลืองเลยทีเดียว (อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์)



กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนาํท่านเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอาง คอสเมติคเอาท์เลท ศูนยร์วมเคร่ืองสาํอางเกาหลีหลากหลายแบรนด์ หรือจะเป็น

แบรนด์ JSM ของทางตวัร้านเองก็มีให้เลือกมากมาย อาทิ แสตมป์เซลล์ โบท็อกซ์ ครีมนํ้ าแตก ครีมหอยทาก และ

สินคา้อ่ืนๆ มีใหเ้ลือกมากมาย นาํท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสม ราชาแห่งมวลสมุนไพร ช่วยกระตุน้การทาํงานของเซลล์

เมด็เลือดขาว ชาวเกาหลีนาํมาใชรั้กษา และดูแลสุขภาพเป็นเวลานานกวา่ 2,000 ปี เก็บภาพบรรยากาศสวยริม คลอง

ชองกเยชอน คลองสายโบราณท่ีไหลผา่นใจกลางเมือง ถูกเนรมิตจากคลองนํ้ าเน่าจนกลายมาเป็นลาํคลองท่ีใส่สะอาด

ในทุกวนัน้ี อีกสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจสุดฮิตของชาวกรุงโซลและนกัท่องเท่ียวทุกคน ในช่วงปลายปีจะมีการประดบั

ประดาไปดว้ยแสงไฟ และตน้คริสมาสต์สวยๆ เพื่อตอ้นรับเทศกาลแห่งความสุขท่ีกาํลงัจะเร่ิมข้ึน ถ่ายรูปคู่กบัตน้

คริสตม์าสยกัษสุ์ดอลงัการบนลานชองเกสแควร์ โดยตลอดสองฝ่ังคลองจะตกแต่งดว้ยโคมไฟเรียงรายส่องสว่างริม

สองฝ่ังคลองเพ่ือให้เขา้กบับรรยากาศ อยา่ลืมไปล้ิมลองความอร่อยกบัร้านอาหาร Food Truck ท่ีคอยให้บริการอยูท่ ัว่

บริเวณงาน จากนั้นเดินทางไปยงัอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีควรปักหมุดไป ย่านอินแทวอน แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ท่ีไม่แพ้

เมียงดง ทีน่ีเป็นย่านแรกของเกาหลีท่ีถูกประกาศให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ครึกคร้ืนและเต็มไปดว้ยผูค้นอยู่แทบจะ

ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงกลางคืน ใกลก้นัยงัมีศูนยบ์ญัชาการกองทหารของประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ ยา่นน้ีจึงเตม็

ไปดว้ยผูค้นท่ีต่างเช้ือชาติและต่างภาษา กลายเป็นแหล่งรวมวฒันธรรมดา้นเท่ียว กิน ด่ืม ไปโดยปริยาย บรรยากาศ

ของยา่นน้ีจึงใหค้วามรู้สึกคลา้ยถนนขา้วสารผสมกบัสุขมุวทิบา้นเรา หากเป็นสายเท่ียวกลางคืนโซนผบับาร์ และคารา

โอเกะต่างๆ กมี็ใหเ้ลือกจนละลานตา และยา่นน้ียงัถูกใชเ้ป็นโลเคชัน่ถ่ายซีร่ียเ์ร่ืองดงั Itaewon Class อีกดว้ย



เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร

ทีพ่กั : SKYPARK MYEONGDONG HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีนาํเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้า

พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วนัท่ีส่ี ผลิตภณัฑ์นํา้มันสน - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู - พระราชวงัชางดอ็กกุง - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง

พพิธิภณัฑ์สาหร่าย - ดวิตีฟ้รี - ย่านเมียงดง (B/L/-)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําชม RED PINE ผลิตภณัฑ์ท่ีสกัดจากนํ้ ามนัสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยลา้งพิษระบบเลือดให้สะอาด เพิ่มภูมิ

ตา้นทานร่างกายให้แข็งแรง และช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย นาํชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู เป็นสมุนไพรท่ีช่วย

บาํรุงตบั ลา้งตบั ทาํให้ตบัแขง็แรง สามารถรับประทานไดทุ้กเพศทุกวยั แมว้า่ไม่ไดเ้ป็นโรคอะไรเลย ทุกส่วนของฮ็

อกเก็ตนามู ก่ิง กา้น ใบ เป็นสมุนไพรไดห้มด แต่ส่วนท่ีดีท่ีสุดคือเมลด็แก่ช่วยถอนพิษสุราไดอ้ยา่งยอดเยี่ยม นาํท่าน

เยอืนพระราชวงัสาํคญัแห่งราชวงศโ์ซชอน พระราชวงัชางดอ็กกุง หน่ึงในพระราชวงัหลวงท่ีรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้

อนุรักษรั์กษาไว้ พระราชวงัแห่งน้ีไดรั้บสมญานามวา่ ‘พระราชวงัตะวนัออก หรือ ทงวอล’ พระราชวงัชางดอ็กกุงเป็น

สถานท่ีสาํคญัท่ีแสดงถึงศิลปวฒันธรรมเกาหลีโบราณไดเ้ป็นอยา่งดี ดว้ยการก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่ของราชวงศโ์ชซอน

รวมถึงการวางแผนระบบต่างๆ และแผนผงัภายในเขตพระราชฐานเป็นอย่างดี ในอดีตเคยเป็นท่ีประทับของ

พระมหากษตัริย์ และบรรดาเช้ือพระวงศข์องราชวงศโ์ชซอน ภายในพระราชวงัมีทางเดินหินท่ีทอดยาวไปยงัพระท่ีนัง่

หลกั พระท่ีนัง่ชางจองจอน ใชส้าํหรับวา่ราชการ และตอ้นรับพระราชอาคนัตุกะของพระมหากษตัริย์ มีบลัลงักฉ์าก

หลงัเป็นรูปพระอาทิตย์ พระจนัทร์ และภูเขาหา้ลูก ท่ีน่ียงัมีการแสดงการสบัเปล่ียนเวรยาม ของทหารท่ีแต่งกายในชุด

ฮนับก และชุดทหารในราชสาํนกัสมยัราชวงศโ์ชซอน เดินแถวออกมาสู่ประตูหนา้พระราชวงัเป็นร้ิวขบวนท่ีงดงาม มี

เสียงเพลงเกาหลีโบราณบรรเลงคลอๆ เพ่ือใหเ้ขา้กบับรรยากาศ



กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั

บ่าย เดินเท่ียวยา่นเดตยอดฮิตของหนุ่มสาวเกาหลี ย่านอิกซอนดง ท่ีเต็มไปดว้ยตรอกซอกซอยเล็กๆเหมือนเขาวงกตและ

ร้านกาแฟหลากหลายสไตล์มีร้านอาหารอร่อยๆ แอบซ่อนอยู่มากมาย ทุกร้านลว้นแต่ถูกออกแบบให้สวยงามตาม

สไตลฮ์นัอกแบบดั้งเดิม การันตีความอร่อยดว้ยการออกรายการทีวีของเกาหลีมาแลว้ นอกจากร้านอาหารอร่อยๆ ก็ยงั

มีช่ือเสียงจากคาเฟ่ท่ีมีจุดเด่นของตวัเอง อาทิ CREAMVILLA หน่ึงในคาเฟ่ช่ือดงัสไตลฮ์นัอกของย่านอิกซอนดงท่ี

ไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดท่ีน่ียงัมีร้านเก๊ียวน่ึงเกาหลีช่ือดงัชางฮวาดงัอยูต่รงหวัมุมถนนในแต่ละวนัจะมีคนมาต่อคิวรอ

เยอะมากๆ นาํชมขั้นตอนการทาํสาหร่ายเกาหลี พพิธิภัณฑ์สาหร่าย ตน้กาํเนิดของการผลิตสาหร่าย พร้อมทั้งลิ้มลอง

รสชาติสาหร่ายของเกาหลีแบบดั้งเดิม ซ่ึงสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากได้ และ เรียนรู้การทาํคิมบบั ขา้วห่อสาหร่าย

เกาหลี เมนูเบสิคสุดๆ เป็น Street Food ท่ีนิยมมากของเกาหลี พิเศษ !! ใส่ชุดประจาํชาติเกาหลี “ฮนับก” และเก็บภาพ

เป็นท่ีระลึก ชอ้ปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ดวิตีฟ้รี พบกบัแบรนดเ์นมชั้นนาํระดบัโลก และสถานท่ีสาํหรับการชอ้ปป้ิงท่ีมี

การบริการแบบครบวงจร แหล่งรวมสินคา้แบรนดห์รูทั้งนํ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา มีหลากหลาย

แบรนดด์งัใหเ้ลือกซ้ือมากมาย เอาใจขาชอ้ปทั้งหลายพาตะลุย ย่านเมียงดง แหล่งชอ้ปป้ิงอนัดบัตน้ๆ ท่ีทุกคนรู้จกักนั

เป็นอยา่งดี สวรรคข์องสาวนกัชอ้ป สามารถเลือกซ้ือเลือกหาสินคา้นานาประเภทไดต้ามใจชอบ อาทิ เส้ือผา้ รองเทา้

เคร่ืองสาํอาง และอ่ืนๆ อีกมากมาย รวมเอาไวแ้ทบทุกแบรนดท่ี์มีอยูใ่นเกาหลี ราคาของสินคา้จะเท่ากนั ต่างกนัท่ีของ

แถมวา่ร้านไหนใหเ้ยอะกวา่กนัเท่านั้น

***อิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง****

ทีพ่กั : SKYPARK MYEONGDONG HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว

(โรงแรมท่ีระบใุนรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีนาํเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพัก

จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วนัท่ีห้า Super Market – ท่าอากาศยานอินชอน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (B/-/-)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

ก่อนเดินทางกลบันาํท่านแวะ ละลายเงินวอนท่ีร้าน Super Market ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้เกาหลีไดอี้กรอบ

โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตลเ์กาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช็อคโกพ้าย นํ้ าจ้ิมปรุงรสหมูยา่งเกาหลี

ไก่ตุ๋นโสมสาํเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทย

จนสมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอินชอน เพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย

11.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เท่ียวบินท่ี XJ 701 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง)



15.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ

*****************************

อัตราค่าบริการ

วนัเดนิทาง
ราคาผู้ใหญ่

(ท่านละ/บาท)

ราคาเดก็

(ท่านละ/บาท)

พกัเดีย่ว ชําระเพิม่

(ท่านละ/บาท)

29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2565 20,999.- ไม่มีราคาเดก็

(Infant ไม่เกิน 2 ปี

ราคา 6,000 บาท)

6,000.-

06-10 ธันวาคม 2565 22,999.- 6,000.-

*** ค่าทปิคนขบัรถ หัวทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิน่ ท่านละ 1,700 บาท/ทริป/ท่าน ***

** บริษทัฯไม่มีนโยบายเก็บค่าประกันการเดนิทางอ่ืนๆในทุกกรณี นอกเหนือไปจากประกันการเดนิทางทีร่วมอยู่ในรายการทวัร์แล้ว **

ความสําคญั กรุณาอ่านโดยละเอียด

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน,

การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเท่ียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม ทัวร์คร้ังนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว

เป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออก จากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ท่องเท่ียวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ



 กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปส่วนตวั หากผูเ้ดินทางเป็น นักเรียน นักศึกษา ครู หมอ พยาบาล ทหาร ธุรกิจขายตรง (เคร่ืองสําอาง) และชาวต่างชาติ

ถา้ตอ้งการเพ่ิมเติมหรือปรับเปล่ียนสถานท่ีเพ่ือศึกษาดูงาน กรุณาแจง้รายละเอียดเพ่ิมเติมกบับริษทัฯโดยละเอียด และตอ้งทาํการขอราคา

ใหม่ทุกคร้ัง

 อตัราค่าบริการน้ีสําหรับผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 100 USD/ลูกทวัร์ 1 ท่าน

 ตามนโยบายการการท่องเท่ียวของประเทศเกาหลี ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาลคือ ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์สมุนไพรฮ็

อกเกนามู ศูนย์ผลิตภัณฑ์นํ้ามันสน ร้านเคร่ืองสําอางคอสเมติค โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส เป็นตน้ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้นรายการ

ทวัร์ หากจะซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน

 เน่ืองจากทวัร์คร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อเดินทางท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากตอ้งการแยกตวัออกจากคณะเดินทางโดยไม่ลงร้านรัฐบาล

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคิดค่าดาํเนินการแยกท่องเท่ียวเป็นเงิน 300 USD/ลูกทวัร์ 1 ท่าน หากท่านใดไม่เขา้ร้านดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพิ่ม

เน่ืองจากมีผลต่อราคาทวัร์ ทางบริษทัฯจะขอถือวา่ท่านรับทราบ และยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแลว้

 ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้ เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองฝ่ังไทย/กรมแรงงานไม่อนุญาตใหอ้อกเดินทาง

หรือไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศเกาหลีได้ เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองทางฝ่ังเกาหลีปฏิเสธการเขา้เมือง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ

ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และจะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ในทุกกรณี

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิสลบัโปรแกรมทวัร์ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วง อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ต่างๆ หรืออาจเกิดข้ึน

จากเหตุสุดวิสยั แต่จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั

 โรงแรมในโปรแกรมอาจจะมีการสลบัปรับเปล่ียน ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั

 หากผลตรวจ RT-PCT ขาเข้าเกาหลีออกมาเป็นผลบวก ทางบริษัทฯฝั่งเกาหลีจะทําการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีของทางเกาหลี เพื่อมารับ

ผู้เดนิทางไปยงัสถานท่ีกักตวั ซึ่งทาํให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ และผู้เดนิทางจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมดด้วยตวัเองในทุกกรณี อาทิ

ค่าเปล่ียนตั๋วเดินทางขากลับ ค่าโรงแรมที่ใช้ในการกักตัว 7 วนั (ไม่สามารถเลือกโรงแรมได้ ทางรัฐบาลเกาหลีเป็นผู้กําหนด) และค่าใช้จ่าย

ส่วนตวัอ่ืนๆเป็นต้น

มาตรการจาํกัดในสถานการณ์ COVID-19 และการเดนิทางเข้าประเทศเกาหลี

 ลงทะเบียนผา่นระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Author ization) ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง

 ลงทะเบียนกรอกขอ้มูลการฉีดวคัซีนเพ่ือรับ Q-CODE ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง (บริษทัฯลงทะเบียนให)้

 ลงทะเบียนการตรวจ RT-PCR TEST ท่ีสนามบินอินชอน (บริษทัฯลงทะเบียนให้ ผูเ้ดินทางชาํระค่าตรวจด้วยตวัเองท่ี

สนามบิน ประมาณ 80,000 วอน)

 แสดงเอกสาร International Covid-19 Vaccination Cer tificate ขอไดท่ี้แอพพลิเคชนัหมอพร้อม (ผูเ้ดินตอ้งทางเตรียมมา

เอง)

 ผูเ้ดินทางไม่จาํเป็นตอ้งกกัตวั 7 วนั หากไดรั้บวคัซีนครบภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนด และไดรั้บการรับรองจาก WHO ภายใน 14-

180 วนั

 ผูท่ี้ไดรั้บวคัซีนครบ ไม่จาํเป็นตอ้งทาํประกนัโควิด แต่ตอ้งแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบ ภายใน 24 ชัว่โมงก่อนเดินทาง และ

ตอ้งมีใบรับรองจากสถานพยาบาล โดยเอกสารน้ีตอ้งเป็นภาษาเกาหลี หรือภาษาองักฤษ



 ผูท่ี้ไม่ไดรั้บวคัซีน หรือไดรั้บวคัซีนไม่ครบตามท่ีกาํหนด จาํเป็นตอ้งทาํประกนัโควิด แต่ไม่ตอ้งกกัตวั 7 วนั และยงัตอ้ง

แสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 48 ชัว่โมงก่อนเดินทาง หรือแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบ ภายใน 24 ชัว่โมงก่อน

เดินทาง และตอ้งมีใบรับรองจากสถานพยาบาล โดยเอกสารน้ีตอ้งเป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาองักฤษ

 เม่ือเดินทางถึงประเทศเกาหลี ผูเ้ดินทางทุกคนตอ้งผา่นการตรวจ RT-PCR ขาเขา้อีกคร้ังท่ีสนามบิน

 เง่ือนไขอาจจะมีการเปล่ียนแปลง ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และมาตรการจาํกดัของประเทศเกาหลี

หลักเกณฑ์การพจิารณาผู้ทีไ่ด้รับวคัซีนตามกําหนด

 สําหรับบุคคลอายุ 18 ปีขึ้นไป ตอ้งไดรั้บวคัซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวคัซีน Johnson & Johnson 1 เข็ม)ภายในระยะเวลา

14 - 180 วนั หากเกิน 180 วนั จะตอ้งฉีดเข็ม 3 ตามยี่ห้อวคัซีนท่ีไดรั้บการรับรองจากองค์การอนามยัโลก (WHO) ไดแ้ก่

Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Sinopharm (Beijing), Sinovac, Covishield, Covaxin,

Covovax

 สําหรับบุคคลอายุ 12-17 ปี ตอ้งไดรั้บวคัซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวคัซีน Johnson & Johnson 1 เข็ม) ระยะเวลา 14 วนัข้ึน

ไป

 กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี ไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บวคัซีน (แต่ตอ้งเดินทางกบัผูป้กครองท่ีไดรั้บวคัซีนครบตามเง่ือนไขเท่านั้น)

การเตรียมตวัลงทะเบียน K-ETA และเง่ือนไขทีค่วรทราบ

 เตรียมไฟล์สแกนหน้าพาสปอร์ต และรูปถ่ายพื้นหลงัสีขาว 1 รูป พร้อมกรอกขอ้มูลส่วนตวัตามตวัอย่างแบบฟอร์มทา้ย

โปรแกรมทวัร์ (กรณีทางบริษทัฯเป็นผูล้งทะเบียนให)้

 ก่อนส่งขอ้มูลแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้ทางบริษทั กรุณาตรวจสอบขอ้มูลให้ถูกตอ้ง และครบถว้นอีกคร้ัง หากขอ้มูล

ผดิพลาดจะไม่สามารถทาํการแกไ้ขขอ้มูลในระบบได้ ตอ้งทาํการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด

 หากมีการเปล่ียนแปลงในขอ้มูลส่วนบุคคล อาทิ ขอ้มูลในหนงัสือเดินทาง ช่ือ เพศ วนัเกิด วนัหมดอายุ หรือขอ้มูลส่วนอ่ืนๆ

แม้ K-ETA จะยงัไม่หมดอายุ ผูเ้ดินทางจะตอ้งยืน่ขอ K-ETA ใหม่

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าธรรมเนียนการสมคัร K-ETA ทุกกรณี เน่ืองจากการพิจารณาข้ึนอยูก่บัขั้นตอนการตรวจ

คนเขา้เมืองของประเทศเกาหลี

 การรับรองอาจจะมีความล่าชา้ เน่ืองจากประเทศเกาหลีมีการเพ่ิมจาํนวนประเทศท่ีจาํเป็นตอ้งใช้ K-ETA มากข้ึน เพราะฉะนั้น

ผูเ้ดินทางควรลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนเดินทาง

 ระบบจะใชเ้วลาพิจารณา 2 – 3 วนัหรือมากกวา่นั้น ข้ึนอยูก่บัประวติัการเดินทางของแต่ละคน

 ระยะเวลาของ K-ETA มีอายุ 2 ปี นบัจากวนัไดรั้บการรับรอง (สามารถเขา้ไดม้ากกวา่ 1 คร้ัง ในระยะเวลา 2 ปี และสามารถ

พาํนกัอยูใ่นเกาหลีไดค้ร้ังละไม่เกิน 90 วนั)

 ผลพิจารณา K-ETA ไม่ใช่ วีซ่า เพราะฉะนั้น ไม่สามารถรับรองการผ่านเขา้ประเทศได้ ด่านตรวจคนเขา้เมืองจะเป็นฝ่าย

พิจารณาวา่ผูเ้ดินทางสามารถเขา้ประเทศไดห้รือไม่อีกคร้ัง ทางบริษทัไม่สามารถแทรกแซงการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีได้

 การอนุมติัจะถูกปฏิเสธหรือยกเลิก ในกรณีกรอกขอ้มูลท่ีเป็นเท็จหรือไม่ถูกตอ้ง อาจจะถูกจาํกัดการเขา้ประเทศตามท่ี

กฎหมายเกาหลีกาํหนด



 กรณีท่ีไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศเกาหลีได้ เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองทางฝ่ังเกาหลีปฏิเสธการเขา้เมือง ผู ้

เดินทางจะไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนไดทุ้กกรณี

อัตราค่าบริการนีร้วม

 ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – เกาหลี - กรุงเทพฯ สายการบิน Airasia X (XJ) เป็นตัว๋หมู่คณะไม่สามารถ

สะสมไมลไ์ด้

 ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่ และไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว)

 ค่าระวางนํ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

 นํ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ

 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์นาํเท่ียวคนไทย

 ค่าลงทะเบียน

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

 ภาษีนํ้ ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง)

 ค่าลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) 1 คร้ัง กรณีลงทะเบียนไม่ผา่น ทางบริษทัฯจะหกัค่าใชจ่้ายท่ี

เกิดข้ึนตามจริง

 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรม)์

เงื่อนไขประกันการเดนิทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีีไ่ด้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง

ไม่คุ้มครองถงึการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจาํตัวของผู้เดนิทาง

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม

 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรม)์

 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ

 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหาร (เจ มงัสวรัิติ และอาหารมุสลิม) เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ โทรศพัท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต มินิ

บาร์ ซกัรีด หรืออ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ

 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน อุบติัภยัทางธรรมชาติ การประทว้ง การจลาจล การนดัหยดุงาน การถูก

ปฏิเสธไม่ใหอ้อก และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือเกาหลี มีการปรับเปล่ียนขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการกกัตวัเพ่ิมเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจ

โรคเพ่ิมเติม ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนเกิน



 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง หรือ ATK ก่อน 24 ชัว่โมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย พร้อมหนงัสือ

รับรองภาษาเกาหลีหรือภาษาองักฤษ

 ค่าตรวจ RT-PCR เม่ือเดินทางเขา้ประเทศเกาหลีท่ีสนามบินอินชอน ราคา 80,000 วอน ต่อ/ท่าน

 ค่าโรงแรมสาํหรับกกัตวัเพ่ือรอผลตรวจ RT-PCR ในวนัแรก (มาตรการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได)้

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน พนกังานขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ 1,700 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน (บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศ) ทางบริษทัฯขอสงวนวทิธ์ิในการเรียก เก็บทีส่นามบินก่อนเชคอิน ในวนัท่ีเดินทาง

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ แต่ไม่บงัคบัเรียกเกบ็)

 กรณีถือหนงัสือเดินทางต่างชาติ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 100 USD /ท่าน

เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทวัร์ :

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชาํระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่

21 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาล หรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ กรุณาชาํระก่อนเดินทาง 30

วนั)

กรณีลงทะเบียน K-ETA ไม่ผา่น : (การคืนเงิน)

กรณีลงทะเบียน K-ETA ไม่ผ่าน ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลี ทางบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ตามจริง เช่น ค่ามัดจําตั๋วกับ

ทางสายการบิน และค่าบริการลงทะเบียน K-ETA

 จองก่อน 30 วนั ก่อนเดินทาง หกัค่าบริการลงทะเบียน K-ETA 500 บาท

 จองหลงั 30 วนั ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํตัว๋ 3,500 บาท และค่าบริการลงทะเบียน K-ETA 500 บาท

 ในกรณีท่ีลูกคา้มี K-ETA แลว้ คืนค่าธรรมเนียนในการลงทะเบียนจาํนวน 310 บาท

กรณยีกเลิก : (จอยกรุ๊ป)

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจาํให้ทั้งหมด โดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง ยกเวน้ในกรณี

วนัหยดุเทศกาล วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั จะคืนเงินค่ามดัจาํให้ทั้งหมด โดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน

จริง

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% จากราคาขาย และหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดไม่วา่กรณี

ใด ๆ ทั้งส้ิน

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน

กรณยีกเลิก : (ตดักรุ๊ป)



 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งทาํก่อนการเดินทาง 60 วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจาํให้ทั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด

เทศกาล วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจาํโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจาํโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน

 ยกเลิกการเดินทางหลงัชาํระเตม็จาํนวน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน

กรณเีจบ็ป่วย :

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะทาํการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้ามความเป็น

จริง

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัทาํการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จาํนวนท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว้ (25 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ

เดียวกนั บริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน

 คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 25 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทาง หรือ

ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน ตัว๋รถทวัร์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทัฯจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ให้ทราบ และหากไฟลท์บินมีการปรับเปล่ียนเวลาบิน เพราะถือวา่

ท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าว

 อตัราค่าทวัร์น้ีสําหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ไม่สามารถเล่ือนไฟล์ทขาไป หรือขากลบัได้ จาํเป็น

จะตอ้งไปและกลบัตามกาํหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงไฟลท์บิน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ

 กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้ าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้ – ออก

ประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไว้

ในรายการทวัร์ทั้งหมด

รายละเอียดเพิม่เตมิ

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

 เท่ียวบิน ราคา และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั



 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสตัว์ หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ เช่น ตอ้งการใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯอย่างน้อย 5-7 วนัก่อนการ

เดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถจดัการใหล่้วงหนา้ได้

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึง และไม่สามารถ

เดินทางได้ )

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน สายการบินยกเลิกบิน การประทว้ง การนดัหยดุ

งาน การก่อจลาจล กรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจาก

ไทยและต่างประเทศ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศเกาหลีจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบ

ของบริษทัฯ หรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ี ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะ

ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ

ในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ี ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษทัทวัร์)

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่ทานอาหาร

บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อย

แลว้ ซ่ึงเป็นการชาํระเหมาขาด

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ

เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน

ช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่านํ้ ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋

ดงักล่าว

 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมด หรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ

ถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมด

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตอ้งไม่มีการชาํรุด เปียกนํ้ า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแมก้ระทัง่ตราป๊ัมลายการ์ตูน ท่ีไม่ใช่

การประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธ

การเขา้-ออกเมืองของท่าน ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน

 ผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดา

หรือมารดาแนบมาดว้ย



 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท่้านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่านสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์ ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด

อายคุรรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน

รายละเอียดห้องพกัทีป่ระเทศเกาหลี

 โรงแรมในโซลบางท่ีอาจจะมีขนาดหอ้งเลก็กวา่โรงแรมท่ีต่างจงัหวดั แชมพู แปรงสีฟัน ท่ีโกนหนวด โรงแรมมกัวางไวน้อก

หอ้งนํ้าหรือบนตูเ้ยน็ หากผูเ้ขา้พกันาํไปใชจ้ะตอ้งเสียค่าบริการ โทรทศัน์ในหอ้งพกัหากอยูใ่นกรุงโซลจะมีระบบ T.V. Paid

 โรงแรมต่างจงัหวดัของเกาหลีจะไม่มีผา้ขนหนูผืนใหญ่ ยาสระผม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ไวบ้ริการ กรุณาเตรียมไปให้พร้อม

เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่จะมีไวข้ายเท่านั้น

 ในช่วงฤดูร้อนจะมีบริการแอร์หรือแอร์ลม ช่วงฤดูหนาวจะมีบริการฮีตเตอร์ ช่วงฤดูใบไมผ้ลิหรือฤดูใบไมร่้วงจะไม่มีบริการ

แอร์หรือฮีทเตอร์ ถา้ร้อนเกินไปสามารถเปิดหนา้ต่างหรือช่องลมออกไปได้

 ห้องพกัแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องพกัคู่แบบเตียงคู่/เตียงเด่ียว (Twin/Double) ห้องพกัแบบสามคน (Triple) และห้องพกั

เด่ียว (Single)

 ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนั บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะ ไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียง

เสริม

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่าหอ้งพกั

เด่ียวตามท่ีระบุ

 โรงแรมในเกาหลีอาจจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั โดยคาํนึงถึงประโยชน์

ของท่านเป็นสาํคญั

ส่ิงทีค่วรเตรียมพร้อมเม่ือเดนิทางเข้าประเทศเกาหลี

เอกสารทีค่วรเตรียมให้พร้อมก่อนการเดนิทางเข้าประเทศเกาหลี เน่ืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองของอาจจะพจิารณาให้เฉพาะ

นักท่องเทีย่วท่ีมาท่องเทีย่วโดยสุจริตเท่านั้นทีผ่่านเข้าเมืองได้ โดยพจิารณาจาก

 หลกัฐานการทาํงาน อาทิ นามบตัร บตัรประจาํตวัพนกังาน จดหมายรับรองการทาํงาน ระบุ ตาํแหน่ง เงินเดือน เป็นตน้ กรณี

ท่ีเป็นเจา้ของกิจการ กรุณาเตรียมสาํเนาหนงัสือจดทะเบียนท่ีมีช่ือผูเ้ดินทางพร้อมเซ็นรับรองสาํเนา หรือในกรณีท่ีทาํอาชีพ

อิสระ ควรเตรียมหลกัฐานการทาํงานไปใหพ้ร้อม

 หลกัฐานการเงิน ควรแลกเงินสดสกุลเงินวอนของเกาหลี หรือสกุลเงินดอลล่าสหรัฐสําหรับใชท่้องเท่ียวเท่ียวในประเทศ

เกาหลีติดตวัมาดว้ย และควรพกบตัรเครดิตต่างประเทศติดตวัไว้ อาทิ Visa Card, American Express, Master Card, JTBC

Card เป็นตน้ เพ่ือแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบวา่ท่านเดินทางมาท่องเท่ียวแบบสุจริต

 หลกัฐานกรณีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา อาทิ บตัรนกัเรียน บตัรนกัศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ใน

กรณีไม่ไดเ้ดินทางกบัผูป้กครอง (บิดา มารดา) หรือญาติท่ีมีสนามกุลเดียวกนั หากอายยุงัไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ผูเ้ดินทางตอ้งมี

หนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากผูป้กครองแนบมาดว้ย



 หากไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศเกาหลี หรือเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนๆ แต่ทาํพาสปอร์ตใหม่ ควรพกพาสปอร์ตเล่มเก่าท่ีมี

ประวติัการเดินทางนาํติดตวัไปดว้ย

ข้อควรระวงัเม่ือเดนิทางเข้าประเทศเกาหลี

 สถาณเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงโซล ออกประกาศเตือนคนไทยท่ีจะเดินทางมาเกาหลี หรือพาํนักอยู่ในเกาหลี อนั

เน่ืองมาจากกฎหมายกญัชาเสรีในประเทศไทย ห้ามนําเข้า กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าว

เขา้มาในประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายเกาหลี ดงัน้ี ลักลอบนําเข้า - จําคุก 5 ปีขึน้ไป หรือตลอดชีวิต / ปลูกหรือ

จําหน่าย - จําคุกอย่างน้อย 1 ปี / มีไว้ครอบครองหรือเสพ - จําคุกไม่เกิน 5 ปี และถูกเนรเทศห้ามเดินทางเข้าเกาหลีอีก ซ่ึง

กญัชาสามารถคา้งสะสมอยูใ่นร่างกายไดน้านถึง 6 เดือน หากทางการตรวจสอบพบ อาจจะจะถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายท่ี

กล่าวมาในขา้งตน้

 สาํนกังานกกักนัโรคประจาํสนามบินอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ขอความร่วมมือหา้มนาํอาหารสดเขา้ประเทศเกาหลี

ทุกชนิด เช่น แฮม ผลิตภณัฑไ์ส้กรอก ผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูป หรือเน้ือสตัวต่์างๆ พืชผกั ผลไม้ พนัธ์ุพืช รวมทั้งสตัวปี์กทุก

ชนิด หากฝ่าฝืนมีโทษปรับกวา่ 5,000 USD เพ่ือป้องกนัไม่ใหโ้รคติดต่อทางปศุสตัว์ รวมทั้งศตัรูพืช และสตัวเ์ขา้มาในเกาหลี

 ไม่ควรพกเงินจาํนวนมากกวา่ 10,000 USD (ธนบตัร/เช็ค) คิดเป็นเงินไทยประมาณ 310,000 บาท หรือคิดเป็นเงินเกาหลี

ประมาณ 10,000,000 วอน

 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงัประเทศเกาหลีโดยปราศจากการสาํแดงส่ิงของท่ีอยูภ่ายใตก้ารกกักนั

เพ่ือป้องกนัการแพร่โรคติดต่อ เช่น สัตว์ ปศุสัตว์ และผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากสัตวจ์ะถูกปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน เน่ืองจากการ

แพร่ระบาดของโรคอหิวาตแ์อฟริกนัของสุกรในประเทศใกลเ้คียง จึงมีการเพิ่มค่าปรับสูงสุดจาก 1 ลา้นวอนเป็น 10 ลา้นวอน

เพ่ือป้องกนัโรคระบาดเขา้สู่ประเทศเกาหลี

 อา้งอิงจากหน่วยงานกกักนัสัตวแ์ละพืช (Animal and Plant Quarantine Agency) ผูท่ี้เดินทางมาจากประเทศท่ีมีการแพร่ของ

โรคอหิวาตแ์อฟริกนั เช่น จีน เวียดนาม มองโกเลีย กมัพชูา รัสเซีย สาธารณรัฐเช็ก ฮงัการี อิตาลี ฯลฯ ตอ้งสาํแดงเน้ือหมูและ

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัปศุสัตว์ หากพบว่าไม่มีการสําแดง จะมีค่าปรับขั้นแรก 5 ลา้นวอน ค่าปรับขั้นท่ีสอง 7.5 ลา้นวอน

และค่าปรับขั้นท่ีสาม 10 ลา้นวอน สําหรับผูท่ี้ถูกพบว่าไม่มีการแสดงผลิตภณัฑ์จากสัตวช์นิดอ่ืนๆ เช่น เน้ือววั เน้ือแกะ

เน้ือสตัวปี์ก ฯลฯ จะมีค่าปรับขั้นแรก 1 ลา้นวอน ค่าปรับขั้นท่ีสอง 3 ลา้นวอน และค่าปรับขั้นท่ีสาม 5 ลา้นวอนขั้น

 ส่ิงของท่ีตอ้งแสดง (ส่ิงของตอ้งหา้ม) ประกอบดว้ย:

 สัตว์: สุนขั แมว นก ฯลฯ

 ผลิตภณัฑ์ทางปศุสัตว์: เน้ือววั เน้ือหมู เน้ือไก่ เป็ด ไส้กรอก แฮม เน้ือแดดเดียว เน้ือกระป๋อง เน้ือเป่ือย ผลิตภณัฑแ์ปรรูป

จากไขมนัววั (แกง) ฯลฯ

 ผลิตภณัฑ์จากสัตว์: เขากวาง กระดูก ขน ฯลฯ

 ผลิตภณัฑ์จากนม: นม ชีส เนย ฯลฯ

 ไข่และผลิตภณัฑ์จากไข่: ไข่ไก่ ไข่นก ไข่ขาว ผงไข่ ฯลฯ

 อาหารสัตว์ ขนมขบเคีย้ว วติามิน ฯลฯ



** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดนิทาง และรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจงึมัดจาํเพือ่ประโยชน์

ของท่านเอง ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทัฯ ทีไ่ด้ระบุในรายการทวัร์ทัง้หมด **


