ทัวร์เกาหลี HAPPY TOGETHER
KOREA ICE FISHING & SKI RESORT 5D3N

กาหนดการเดินทาง : เดือนมกราคม 2561 ราคาเริม่ 19,900.** หมายเหตุ : เทกาลตกปลาน้ าแข็ง อาจมีการเปลีย่ นแปลงขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศ **
จุดเด่นโปรแกรมของเรา
1. ร่วมเทศกาลตกปลานา้ แข็ง 1 ปี มีครั้งเดียว (รวมอุปกรณ์) 2. พักสกีรีสอร์ท 1 คืน เล่นสกีแบบเต็มอิ่ม
3. ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆ สดๆ จากไร่
4. บุฟเฟ่ ต์ขาปูยักษ์ พร้ อมอาหารนานาชาติ เบียร์ไวท์ เติมไม่อ้ัน

(พัก SKI RESORT 1คืน / พักโซล 2 คืน)
สายการบินจิ นแอร์ แอร์ไลน์ (LJ) <ขึ้ นเครื่องสุวรรณภูมิ>
ขาไป
ขากลับ
ขาไป
ขากลับ

LJ 004
LJ 003
LJ 002
LJ 001

กรุงเทพ (BKK)
อินชอน (ICN)
กรุงเทพ (BKK)
อินชอน (ICN)

-

อินชอน (ICN)
กรุงเทพ (BKK)
อินชอน (ICN)
กรุงเทพ (BKK)

22.40 - 05.40+1
17.25 - 21.25
01.00 – 08.00
19.35 - 23.40

**ราคาดังกล่าว เป็ นราคาโปรโมชัน่ ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น**
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

** หากท่านต้องซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ ไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้ อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภททีส่ ามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้ ทัง้ นี้ เพือ่ ป้องกันปั ญหาเทีย่ วบินล่าช้าหรือการ
เปลีย่ นแปลงเวลาของเทีย่ วบินหรือการเปลีย่ นแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน
(ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้ าน
ความปลอดภัยเป็ นต้ น ) โปรดเข้ าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ ในทุก
กรณี
***โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร ว่ าจะต้ องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่ า 6 เดือนขึน้ ไป **

ทัวร์นจัี้ ดให้เฉพาะลูกค้าทีป่ ระสงค์จะไปท่องเทีย่ วตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน
แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพือ่ การใช้ตวั๋ เครือ่ งบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์
ในบางวัน ทางบริษทั จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเทีย่ วเอง 300 USD (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่
เป็ นจริง เพือ่ ทางผูจ้ ัดจะได้คิดค่าบริการทีเ่ หมาะสม) **
วันแรก
กรุงเทพฯ - อินชอน
(สาหรับไฟท์บนิ LJ 004)
19.00 น.
คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู ….. เคาน์เตอร์ …..
เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER โดยมี
เจ้ าหน้ าที่อานวยคอยความสะดวก ณ สาหรับเช็คอินท์ตวั๋ เครื่องบินและสัมภาระให้ แก่ทา่ น….
(สาหรับไฟท์บนิ LJ 002)
21.00 น.
คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D
เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER โดยมี
เจ้ าหน้ าที่อานวยคอยความสะดวก ณ สาหรับเช็คอินท์ตวั๋ เครื่องบินและสัมภาระให้ แก่ทา่ น….
หมายเหตุ

วันทีส่ อง

เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลา
เครื่องออก 30 นาที

เกาะนามิ ย้อนรอยซีรียด์ งั (Winter Love Song) - ร่วมเทศกาลตกปลาน้ าแข็ง(รวมอุปกรณ์ตกปลา)
( นอกช่ วงเทศกาลตกปลาน้ าแข็ ง เปลีย
่ นเป็ น >> ไชน่าทาวน์ + หมู่บา้ นเทพนิยาย )

** พิเศษ !! นาท่านพักสกีรีสอร์ท 1 คืน** ฟิ นสุดๆกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่ม
(สาหรับไฟท์บนิ LJ 004)
22.40 น.
เหิรฟ้ าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่ วบิน LJ 004 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ ง)
05.40+1 น. ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้
(สาหรับไฟท์บนิ LJ 002)
01.00 น.
เหิรฟ้ าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่ วบิน LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ ง)
08.00 น.

ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

หลั งผ่ า นขั้ น ตอนการตรวจคนเข้ า เมื อ ง และรั บ สัม ภาระ
เรี ยบร้ อ ยแล้ ว... (เวลาท้ อ งถิ่น ประเทศเกาหลี ใต้ เร็วกว่ า
ประเทศไทย 2 ชั่วโมง) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ
เดินทางไปท่าเรื อเฟอร์ ร่ี ข้ามฟากไปยังเกาะนามิ สถานที่โร
แมนติ ค อี ก แห่ ง หนึ่ ง ส าหรั บ คู่ รั ก คู่ ห นุ่ ม สาว ครอบครั ว
เพื่ อ น ๆ หนึ่ งในสถานที่ถ่ ายทาละครเกาหลี เพลงรักใน
สายลมหนาว ในฤดูหนาวท่านได้ สัมผัสบรรยากาศแสนโร
แมนติ ก ทามกลางหิ ม ะขาวปกคลุ ม ต้ น ไม้ และ ระหว่ าง 2
ข้ างทาง และถ่ายรูปสวยๆกับหิมะขาวโพลนรอบๆเกาะ ท่าน
สามารถเดินเล่นรอบเกาะนามิชมทิวต้ นสนที่เป็ นไฮไลท์ของ
เกาะนามิ และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ ระหว่างทาง
กลับ มีร้านค้ า 2 ข้ างทาง อาทิ ร้ านซาลาเปา ร้ านไส้ กรอก
ขนมแพนเค้ ก แสนอร่ อ ย ให้ ท่ า นเลื อ กซื้ อทานได้ ตาม
อัธ ยาศั ย หรื อ จะเลื อ กนั่ งจิ บ กาแฟร้ อ นๆ ในร้ าน coffee
shop ในเกาะนามิ ได้ เวลาสมควร นั่งเรื อประมาณ 5 นาที
กลับมายังฝั่ง
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู “ทัคคาลบี“หรือไก่บาร์บคี ิวผัดซอสเกาหลี) (1)

บ่าย

นาท่าน เพือ่ ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ าแข็ง เป็ นประมาณช่วงเดือนมกราคมของทุกปี เหตุท่จี ัดในช่วงเดือน
นี้ เนื่ องจาก ทุ ก ปี บริ เ วณ แม่ น้ า จะแปรสภาพเป็ นน้ า แข็ ง
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ท่มี าเยือนนับล้ านคน ไม่ว่าจะเป็ นเด็กหรื อ
ผู้ใหญ่ จะมาเทศกาลนี้เพื่ อตกปลาเทร้ าท์ อาศั ยอยู่ในนา้ เย็นที่มี
อุณหภูมิต้ังแต่ 20 องศาเซลเซียสลงไป เป็ นปลาที่สวยงามและหา
ยาก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ตกปลามาได้ สามารถนาปลามาทาเป็ นซูชิ
หรือซาชิมิ ซึ่งสามารถทานได้ เลย และภายในงานจะมีกิจกรรมท้ า
ความหนาวต่างๆ อาทิเช่ น การแข่งขันจับปลาเทร้ าท์ด้วยมือตก
ปลาใต้ นา้ แข็ง และเล่นเลื่อนหิมะ และอื่นๆ ถือได้ ว่าเป็ นงานใหญ่ ท่หี ลายคนเฝ้ ารอคอย เนื่องจากจัดแค่ปีละ
ครั้งในช่วงเวลาสั้นๆ ถือเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเพื่ อการพั กผ่อนและสนุกสนาน แม่นา้ จะกลายเป็ นนา้ แข็งและมี
ความหนาประมาณ 30-40 ซ.ม. ซึ่งสามารถรองรับนา้ หนักเป็ นตันๆ และจะถูกเจาะรูเพื่อหย่อนเบ็ดตกปลา
วิธีการตกปลา คือเจาะรูแล้ วหย่อนเหยื่อ (หนอน) ลงไปในรู จากนั้นก็รอว่า จะมีปลามาติดเบ็ดของเราหรือไม่
ให้ ทา่ นสนุกกับการตกปลานา้ แข็ง

ห
ม
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ายเหตุ : (เทศกาลตกปลาน้ าแข็ง มีประมาณ (ช่วงวันที่ 08 มกราคม – 27 มกราคม 2561)

ทั้งนี้ ทั้งนั้นขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศ ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถกาหนดได้ ในกรณีที่
ลานตกปลาน้ าแข็งยังไม่แข็งตัว และเทศกาลประกาศเลือ่ นวันเปิ ดเทศกาล
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทัวร์ทดแทนเป็ น >> ไชน่าทาวน์ +
หมู่บา้ นเทพนิยาย (ในกรณีที่น้ าแข็งยังไม่แข็งตัวดี เพราะความปลอดภัย
ของลูกค้าเป็ นสิง่ สาคัญ)
นาท่านเที่ยวย่านคนจีน อินชอนไชน่าทาวน์ (INCHEON CHINA TOWN) เกิดขึ้นช่วงปี เดียวกับการเปิ ด
ท่าเรืออินชอนเมื่อปี ค.ศ. 1883 โดยมอบเป็ นพื้นที่พิเศษ
ใ ห้ กั บ ช า ว จี น ใ น ยุ ค นั้ น คื อ ร า ช ว ง ศ์ ฉิ ง
(CHINGDYNASTY) ใน อ ดี ต เค ย มี ร้ าน ข าย ข อ ง
ประเภทต่างๆ ที่มาจากเมืองจีน แต่ในปั จจุ บันร้ านส่วน
ใหญ่ จะเป็ นร้ านอาหาร ถึงแม้ ว่าคนรุ่นปั จจุ บั นในไชน่ า
ทาวน์แห่งนี้จะเป็ นรุ่นที่ 2 หรือ 3 แล้ ว แต่กย็ ังเป็ นย่านที่
มีร้านอาหารที่มีกลิ่นอายความเป็ นจีนอยู่มากที่สุด แล้ ว
ย่ า นนี้ ยังเป็ นไชน่ า ทาวน์ เพี ย งแห่ งเดี ยวในเกาหลี ด้ ว ย
จาก นั้ น น าท่ าน ช ม ถ น น เท พ นิ ย าย ซ อ งวุ ล ด ง
( SONGWOL-DONG FAIRY TALE VILLAGE,)
เป็ นถนนเล็กๆในเมืองย่าน JUNG-GU ของจังหวัดอิน
ช อ น ( INCHEON) ใ ก ล้ ๆ กั บ ท่ า เรื อ อิ น ช อ น
(INCHEON) ออกแบ บ และตกแต่ ง ตามผนั งบ้ าน
กาแพงต่างๆ รวมทั้งทางเดิน ต่างๆให้ เป็ นไปตามเทพ
นิยายหรือการ์ตูนของดิสนีย์ เช่น เรื่อง อลาดิน สโนไวท์
หรือปี เตอร์แพน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เดินทางมาเยี่ยมชมพร้ อมทั้งถ่ายรูปตามอัธยาศัย
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (เมนู ชาบูไรตี้

SHABU SHA BU (2)

)

จากนั้ น น าท่ า นเข้ า สู่ สกี รี ส อร์ท Oak Valley Ski Resort หรื อ Yangji Pine Resort Ski Valley หรื อ
Jisan Forest Ski Resort หรื อ Welli Hilli Ski Resort หลั งจากท าการเช็ค อิ น ที่พั ก เรี ยบร้ อ ยแล้ ว น า
ท่านไปสนุ กกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ประกอบไปด้ วยเนินสกีถึง 2 เนินด้ วยกันแบ่งเป็ นเนินสกี
สาหรับผู้ฝึกหัดเล่น 1 เนิน , และเนิน สาหรั บผู้ท่เี ล่ นชานาญแล้ ว 1 เนิ น ( ราคาทัวร์ยงั ไม่รวมค่ าอุปกรณ์
การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์สเลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน) ให้ ท่านได้ สนุ กสนานกับการ
เล่ นสกี และ สโนว์ สเลด แบบเต็มอิ่ม หรื อ ท่านไหนที่ไม่ เล่ นก็สามารถเดินถ่ายรูปรอบๆสกีรีสอร์ ท ภายใน
รีสอร์ทมีท้งั ร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ และร้ านค้ าอื่นๆ ให้ ทา่ นได้ เลือกสรรมากมาย

ตลาดทัวร์ เว็บเดียว เทีย่ วทัว่ โลก โทร. 0 2184 6990 เว็บไซต์ www.taladtour.co.th
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

ทีพ่ กั

นาท่านเข้าสู่ทีพ่ กั OAK VALLEY SKI RESORT หรือ ระดับเทียบเท่า (พัก สกีรีสอร์ท 1 คืน )

วันทีส่ าม

ชิมสตอเบอรีส่ ดๆ จากไร่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นไม่จากัดรอบ) – ใส่ชุดประจาชาติฮนั บก+หัดทา
คิมบับ + ช้อปปิ้ งเครือ่ งสาอางปลอดภาษี COSMETICS OUTLET - อิสระช้อปปิ้ งจุใจ ทีต่ ลาดฮงแด
ตลาดช้อปปิ้ งชื่อดังย่านมหาลัยฮงอิก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)
นาท่านสู่ ไร่สตอเบอรี่ นักท่องเที่ยวมักเรียกว่า สตอเบอ
เร้อ เพราะลู ก สตอเบอรี่ ลู ก โตมากๆ บางลู ก โตเท่ า ลู ก
ละมุดบ้ านเราเลยค่ะ ให้ ท่านได้ เห็นแปลงปลูกสตอเบอรี่
ของคนเกาหลี ที่ปลูกสตอเบอรี่ แบบไร้ สารพิ ษ ปลู กด้ วย
วิ ธี ธ รรมชาติ และได้ ผลผลิ ต ที่ อ ร่ อ ย และ ปราศจาก
สารพิ ษ ท่ า นจะลิ้ มรสสตอเบอรี่ ท่ี ห วาน กรอบ อร่ อ ย
อิสระให้ ท่านถ่ายรูปกับไร่ สตอเบอรี่ และท่านยังสามารถ
สั่งซื้อกลับไปเป็ นของฝากที่บ้านได้ อกี ด้ วย

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ...หมูย่างสไตล์เกาหลี PORK GALBI) (4)

บ่าย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองยงอินที่ต้ังของ สวนสนุ กเอ
เวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี เป็ น
สวนสนุ กกลางแจ้ งที่ใหญ่ท่สี ุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลาง
หุ บ เขา ท่ า นจะได้ น่ั ง กระเช้ า ลิ ฟ ท์ ล งไปหุ บ เขาด้ า นล่ า ง
จากนั้นให้ ท่านได้ สนุ กสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ
เฮอลิเคน ทีเอ็กซ์เพลส ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอน
สะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้ านหมุน บ้ านผีสิง และใน
สวนสนุกแห่งนี้ท่านยังสามารถท่องไปกับโลกของสวนสัตว์
ป่ า ท่านจะได้ พบกับ ไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ( ลูกของ
พ่อสิงโตและแม่เสือ ) เสือขาว สิงโตเจ้ าป่ า หมีแสนรู้ และ
สัตว์นานาชนิดๆ และในโซนสวนดอกไม้ ท่านจะได้ พบกับ
ดอกไม้ ซ่ึงกาลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม-เมษายน เป็ นสวนดอกทิว
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

ลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็ นดอกกุหลาบ , เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน เป็ นสวนดอกลิล
ลี่,เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายนเป็ นสวนดอกเบญจมาศ) และให้ ท่านได้ พบกับ LINE FRIEND STORE
มีสินค้ ามากมายหลายรูป แบบ แอปลิเคชั่น LINE อาทิ กระเป๋ า หมวก แว่น ตา หรือหมอนรูปแบบต่างๆ ที่
น่ารักจนคุณๆอดใจไม่ไหวที่จะต้ องซื้อกลับไปเป็ นของฝากแน่นอน จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาว
เกาหลี กับการสวมชุดประจาชาติเกาหลี “ ชุดฮันบก” ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปตามอัธยาศั ยและเก็บภาพความ
ประทับใจ จากนั้นนาท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ทาคิมบับ (ข้าวห่ อสาหร่าย) เรียนรู้วิธีการทา คิมบับ (ข้ าว
ห่อสาหร่ าย) อาหารง่ายๆๆ ที่คนเกาหลีนิยมรั บประทาน คิม แปลว่ า สาหร่ าย บับ แปลว่า ข้ าว จะเป็ นแท่ง
ยาวๆ แล้ วเค้ าก็จะหั่นเป็ นชิ้นๆพอดีคา จิ้มกะโชยุ ญี่ปุ่นหรือวาซาบิกไ็ ด้

จากนั้นนาท่านสู่ COSMETIC OUTLET ช้ อปปิ้ งเครื่องสาอางยอดนิยม เช่น Snail Cream (ครีมหอยทาก) ,
water drop (ครีมนา้ แตก) , Bubble Cleansing , CC ครีม , แป้ งม้ าโยก, เซรั่มโบท็อกเกาหลี ซึ่งราคาถูกกว่า
ที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย จากนั้นนาท่านไปช้ อปปิ้ งที่ ตลาดฮงแด แหล่ง
ช้ อปปิ้ งสินค้ าแฟชั่นสาหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้ กลับมหาวิทยาฮงอิก ภายในถนนเส้ นนี้เต็มไปด้ วยสินค้ าแฟชั่น แผง
ลอย หรือจะร้ านรวมแฟชั่นและเครื่องสาอางค์สุดชิคอย่าง STYLE NANDA ฯลฯ อีกทั้งยังมีร้านอาหารและ
คาเฟ่ มากมาย อาทิ ร้ านกาแฟ ร้ านอาหาร ร้ านไอศรีมต่างๆ

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (เมนู จิ มดัก ไก่ผดั วุน้ เส้นอร่อยน่าลอง) (5)

ทีพ่ กั

โรงแรม BENIKEA HOTEL หรือ HOTEL BIZ หรือ M HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3*
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

วันทีส่ ี่

ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - พระราชวังชางด๊อกกุง - น้ ามันสน (RED PINE) - ดิวตี้ ฟรี
ตลาดอินซาดง (ถนนวัฒนธรรมเกาหลี ) ช็อปปิ้ งกับตลาดดัง “ตลาดเมียงดง”

พิเศษ !! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ และ อาหารนานาชาติ เบียร์ ไวน์ เติมไม่อ้ นั
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)
นาท่านชม “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู ” ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทาน เพื่อช่วยดูแลตับให้ สะอาด
แข็งแรงป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจากการดื่มกาแฟ บุ หรี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้ างจากอาหาร และยา
นาท่านชม พระราชวังชางด๊อกกุง เป็ นพระราชวังที่สวยงามและทรงคุณค่าที่สดุ ในประวัติศาสตร์เกาหลี ที่เคย
มี ก ารปกครองด้ วยระบบกษั ต ริ ย์ จนได้ รั บ การขึ้ น
ทะเบียนให้ เป็ นหนึ่งในมรดกโลกทางด้ านวัฒนธรรม
ขององค์การยูเนสโกการ จากนั้นพาท่านไปชม RED
PINE หรือ น้ ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็ม
แดงในประเทศเกาหลีซ่ึ งใช้ เวลาค้ นคว้ าและวิจัยมา
อย่ า งยาวนานมี ส รรพคุ ณ ช่ ว ยขั บ สารพิ ษ ออกจาก
ร่างกายช่วยลดระดับนา้ ตาลในเส้ นเลือด ช่วยละลาย
ไขมันในเส้ นเลือดช่วยล้ างสารพิษหรือดีทอ็ กเลือดให้
สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ สะดวกขึ้นต่อต้ านอนุมูลอิสระเหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ไขมันอุดตันในเส้ นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้ อเสื่อม

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู โอซัมบลูโกกิ ปลาหมึกผัดซอสคลุกคลิก) (7)

บ่าย

จากนั้ น น าท่าน ช้อ ปปิ้ งแหล่ งปลอดภาษี (ดิว ตี้ ฟรี ) สิน ค้ าแบรนด์ เนมมากมาย อาทิ นาฬิ ก า,แว่ น ตา,
เครื่องสาอางค์กระเป๋ า,กล้ องถ่ายรูป หรือจะเป็ นนา้ หอม เครื่องสาอางแบรนด์ช้ั นดังต่างๆ จากนั้นนาท่าน
ช้ อปปิ้ ง ย่านถนนอินซาดง เป็ นสถานที่ท่ตี ้ังอยู่ใจกลางเมือง มีท่สี ินค้ าเก่าและดั้งเดิมจาหน่ าย รวมทั้งเต็มไป
ด้ วยแกลลอรีมากมายถึง 100 แกลลอรี ซึ่งมีท้งั ศิลปะภาพวาดแบบดั้งเดิม และศิลปะแบบพื้นบ้ าน เรียกได้ ว่า
ที่น่ีคือศูนย์รวมของศิลปะเลยก็ว่าได้ หากมาในช่วงเดือนพฤษภาคม ช่วงเทศกาล วันวิสาขบูชา ก็จะพบเห็นการ
ประดับประดาด้ วยโคมดอกบัวเต็มไปหมดทั้งถนน ดูสวยงามมาก

จากนั้นนาท่านช้ อปปิ้ งตลาดดัง ที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ที่เมียงดงแห่งนี้พบ
กับสินค้ าวัยรุ่ น อาทิ เสื้อผ้ า แฟชั่น รองเท้ า หมวก เครื่องประดับ และ ร้ านเครื่องสาอางดังๆ อาทิ ETUDE
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE ในตลาดแห่ งนี้ มี ช ้อ ป
รองเท้าดัง อาทิ ADIDAS , NEW BALANCE , NIKE , ABC MART

พิเศษ !! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ และ
อาหารนานาชาติ เบียร์ ไวน์ เติมไม่อ้ นั (8)

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

ทีพ่ กั

โรงแรม BENIKEA HOTEL หรือ HOTEL BIZ หรือ M HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3*

วันทีห่ า้

ศูนย์โสมเกาหลี - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (9)
จากนั้นนาท่านรู้จักและเข้ าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจ
ขาดเลือดเสริมประสิทธิภาพทางเพศลดและป้ องกันมะเร็งและเร็วๆนี้ โสมเกาหลีอาจจะได้ จดทะเบียนมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโกทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็ นสิ่งที่ขาดไม่ได้ สาหรับผู้ท่คี านึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน จากนั้น
นาท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER ย้ อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ ายกับ
นายต่างดาว) และ “ Kim Sang Soon” ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโล 1 ใน 17
หอคอยเมืองที่สงู ที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนา้ ทะเล ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบ
รอบทิศ 360 องศา พาท่าน คล้องกุญแจคู่รกั เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้ มาคล้ องกุญแจที่น่ีจะรักกันยาวนาน
ตลอดไป (อิสระไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์)
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เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ไก่ตุน๋ โสม SAMGYETANG) (10)

บ่าย

จากนั้น หากมีเวลา จะนาท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีต้ังแต่สี
ม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้ อย
ข้ อมือ จากนั้นนาท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของฝากที่ “ ร้านละลายเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่าง ๆ
นมกล้ วย เหล้ าโซจูรสต่างๆ มาม่าเผ็ดชื่อดังของเกาหลี อัลมอนด์นา้ ผึ้ง กิมจิ ป็ อกกี้เกาหลี ช็อกโกแลค ฯลฯ

ได้ เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อทาการเช็คอินท์ตวั๋ เครื่องบิน และ สัมภาระ........
(สาหรับไฟท์บนิ LJ 003)
17.25 น.
เหิรฟ้ าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่ วบิน LJ 003 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ ง)
21.25 น.
คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………
(สาหรับไฟท์บนิ LJ 001)
19.35 น.
เหิรฟ้ าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่ วบิน LJ 001 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ ง)
23.40 น.
คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………
ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
มกราคม 2561

ผู้ใหญ่
ห้ องละ 2-3 ท่ าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มเี ตียง

พักเดีย่ วเพิม่

วันที่ 01 – 05 มกราคม 2561
วันที่ 02 – 06 มกราคม 2561
วันที่ 03 – 07 มกราคม 2561
วันที่ 04 – 08 มกราคม 2561
วันที่ 05 – 09 มกราคม 2561
วันที่ 06 – 10 มกราคม 2561
วันที่ 07 – 11 มกราคม 2561
วันที่ 08 – 12 มกราคม 2561
วันที่ 09 – 13 มกราคม 2561
วันที่ 10 – 14 มกราคม 2561

23,900
20,900
20,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
20,900
21,900

23,900
20,900
20,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
20,900
21,900

23,900
20,900
20,900
20,900
20,900
19,900
19,900
19,900
20,900
21,900

7,900
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
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วันที่ 11 – 15 มกราคม 2561
วันที่ 12 – 16 มกราคม 2561
วันที่ 13 – 17 มกราคม 2561
วันที่ 14 – 18 มกราคม 2561
วันที่ 15 – 19 มกราคม 2561
วันที่ 16 – 20 มกราคม 2561
วันที่ 17 – 21 มกราคม 2561
วันที่ 18 – 22 มกราคม 2561
วันที่ 19 – 23 มกราคม 2561
วันที่ 20 – 24 มกราคม 2561
วันที่ 21 – 25 มกราคม 2561
วันที่ 22 – 26 มกราคม 2561
วันที่ 23 – 27 มกราคม 2561
วันที่ 24 – 28 มกราคม 2561
วันที่ 25 – 29 มกราคม 2561
วันที่ 26 – 30 มกราคม 2561
วันที่ 27 – 31 มกราคม 2561
วันที่ 28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2561
วันที่ 29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2561
วันที่ 30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2561
วันที่ 31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561

21,900
21,900
20,900
19,900
19,900
20,900
21,900
21,900
21,900
20,900
19,900
19,900
20,900
21,900
21,900
21,900
20,900
19,900
19,900
20,900
21,900

21,900
21,900
20,900
19,900
19,900
20,900
21,900
21,900
21,900
20,900
19,900
19,900
20,900
21,900
21,900
21,900
20,900
19,900
19,900
20,900
21,900

21,900
21,900
20,900
19,900
19,900
20,900
21,900
21,900
21,900
20,900
19,900
19,900
20,900
21,900
21,900
21,900
20,900
19,900
19,900
20,900
21,900

6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. (โหลดใต้ทอ้ งเครือ่ ง)/ หิ้ วขึ้ นเครือ่ งได้อีก 12 กก. ( กระเป๋ าใบเล็ก )
มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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อัตรานี้ ไม่รวม
กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้ าว
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ทอ้ งถิน่ และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ (40,000 วอน หรือ 1,200 บาท /คน/ทริป)
ราคานี้ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
กรุ ณาโอนเงินเข้ าบัญชี

การชาระเงิน
ทางบริษัทฯขอเก็บเงินค่ามัดจา ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วันเมื่อทางฝ่ ายขายได้ ยืนยันการรับจองที่น่ัง และ
ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือ ชาระไม่ครบ หรือ เช็ค
ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิ ธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงือ่ นไขการยกเลิก
1. สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู้ย่ นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด

2. ****ราคาดังกล่าวเป็ นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี ****
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี
การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight
จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
5. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจา หรือ เต็มจานวน กรณีมีการขาย มีปิดกรุป๊ การเดินทางเรียบร้อยแล้ว..
หมายเหตุ
 การเดินทางในคณะนี้จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป และในกรณีท่ผี ้ ูโดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้ าต้ องการเดินทาง
 ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศสายการบิน...
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ท่ีจ่ายให้ กับผู้จัด เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผู้จัดได้ ชาระให้ กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ
ชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ ด้วยสาเหตุใดหรือได้ รับการ
ปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน
เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้ แก่ท่าน)
 หากมีเพื่ อนหรือญาติของท่านต้ องการร่ วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่ างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปั ญหาต่ าง ๆ ตลอดจน
ข้ อแนะน ากรุ ณ าติ ด ต่ อ เจ้ าหน้ าที่ท่ี รับ ผิ ดชอบ หากท่ านมี ความจาเป็ นต้ อ งรั บ ฝากของจากผู้ อ่ ื น เพื่ อ ที่ จะน าไปยั งประเทศ
นั้น ๆ หรือนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่ าต้ องไม่ เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี
โทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรือสิ่งของใดใด
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้ อยกว่ าวันดังกล่ าว ทางผู้จัดมีค่าใช้ จ่ายที่ได้ ชาระล่ วงหน้ าไปแล้ วจานวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการ
หักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 คณะเดินทางช่ วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ จะไม่ มีการคืนเงินมั ดจาหรือค่ าทัวร์ท้ังหมด ขอ
สงวนสิท ธิ์ท่ีจะปรับ ราคาตามสถานการณ์ ท่ีมีการปรั บขึ้ นจากภาษี เชื้ อเพลิ งที่ท างสายการบิ น อาจจะมี การเรี ยกเก็บ เพิ่ ม เติ ม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ ได้ ใช้ บริการตามที่จองระบุเอาไว้ หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์
และจะไม่ รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับผู้จัด เป็ นการชาระแบบ
ยืนยันการใช้ บริการแบบผู้จัดเป็ นตัวแทนนายหน้ า ผู้จัดได้ ชาระค่าใช้ จ่ายทั้งหมดให้ แก่ผ้ ูให้ บริการในแต่ละแห่ งแบบชาระเต็มมี
เงื่อนไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่ าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนส่ ง หรือ หน่ วยงานที่ให้ บริการ ผู้จัดจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ า
แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่ มีสทิ ธิในการให้ คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่ รับผิดชอบและไม่ สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่ างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่ างๆ ในกรณีท่ีผ้ ูเดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมื อง ไม่ ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมื องหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง และกรณีอ่นื ๆ
 เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติด
ตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น
ไม่ เกิน 1 ลิตร และต้ องนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่ างสะดวก ณ จุ ดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้ า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ
จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ ามนาเข้ าผลิตภัณฑ์ท่ี
ทามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่ น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้ กรอก เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติ ดต่ อที่จะมา
จากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
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