
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

วันแรก         กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สาย

การบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการ

ขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะน าการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-

300 จ านวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากต้องการซื้อ

น้ าหนักเพ่ิม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)  

***หมายเหตุ*** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที 

และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเลือกท่ีนั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)  

 

 

 

 

 

วันที่สอง       เกาหลีใต้ – หมู่บ้านเทพนิยาย – เทศกาลดอกทิวลิป TAEAN TULIP FESTIVAL  

02.40 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินที่ XJ700 (บริการอาหารบนเครื่อง) 
10.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 

ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพาท่านข้าม

ทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 

4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร 

เที่ยวชม หมู่ บ้านเทพนิยาย (ดงฮวามาอึล ใน

ภาษาเกาหลี แปลว่า หมู่บ้านเทพนิยาย) ต้ังอยู่ใน

เมืองอินชอน เป็นถนนเส้นเล็กๆ ที่น่าเดินถ่ายรูป 

มีการเพ้นท์ก าแพงหลากหลายสีสันเต็มผนังบ้าน 

ทั้งก าแพงและทางเดินต่างๆ เนรมิตให้หมู่บ้านที่

แสนจะธรรมดากลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพโลก

นิยาย จากหมู่บ้านที่เคยเงียบเหงากลับกลายเป็น

หมู่บ้านที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวเกาหลี หรือ

แม้กระทั่งชาวต่างชาติได้อย่างมากมาย  



 

 

กลางวัน บริการอาหาร (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มี

รสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยน าหมูลงในกระทะ

พร้อมน้ าซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียง

และข้าวสวย  

 

 

อลังการเทศกาลทิวลิปสุดยิ่งใหญ่ TAEAN TULIP FESTIVAL ชมดอกทิวลิปสวยสะพรั่งที่จัดขึ้น

ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม หนึ่งใน

เทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีการจัด

เทศกาลรวบรวมดอกทิวลิปนานาพันธุ์  กว่า 

1.2 ล้านดอก มากกว่า 300 สายพันธ์ ทิว

ลิปหลากสีสันจะถูกจัดวาง ออกแบบเป็น

รูปภาพต่างๆ บนพ้ืนที่กว้างใหญ่สุดสายตา 

และดอกไม้อื่นๆ เช่น Lupine, Foxglove, Lilies 

ฯลฯ เทศกาลเปิดให้เข้าชมต้ังแต่เช้าจนดึก ซึ่ง

จะเปลี่ยนบรรยากาศจากสวนทิวลิปสวยสดใส

ภายใต้แสงแดดในตอนกลางวัน เป็นความ

ตระการตาผสมด้วยความโรแมนติกในตอน

กลางคืนด้วยการประดับประดาแสงไฟสุด

อลังการทั่วพ้ืนท่ี 

 

***หมายเหตุ : เทศกาลดอกทิวลิปจะจัดขึ้นช่วง 19 เม.ย. – 13 พ.ค.ของปี 2018 หาก

ไม่สามารถไปชมเทศกาลดอกทิวลิปที่เมืองแทอันได้ หรือทางสถานที่ยกเลิกงานเทศกาล 

จะไม่มีโปรแกรมไปดูดอกทิวลิป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทัวร์ ทดแทน >>> 

THE GARDEN OF THE MORNING CLAM *** 

 

 

 

เย็น บริการอาหาร (2) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ีหม้อไฟสไตล์เกาหลี  

อาหารพื้นเมืองของเกาหลี ลักษณะคล้ายสุก้ีหม้อไฟ 

 

 



 

 

พักที่    JM HOTEL / NEW M SUWON หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่สาม      โรงเรียนสอนท ากิมจิ+ใส่ชุดประจ าชาติฮันบก – สวนสนุก EVERLAND – สมุนไพรโสม    

                  เกาหลี - COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (3) 

เรียนรู้วัฒนธรรมการท ากิมจิของชาวเกาหลีที่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผัก

ดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะ

เป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ และยังน าไปปรุงเป็นส่วนประกอบ

อาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปรี้ยว และมี

กลิ่นฉุน นอกจากนี้ยังสามารถสวมใส่  ชุดฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี พร้อม

ถ่ายภาพสวยๆเก็บไว้เป็นท่ีระลึก 

 

เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด

ของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็น ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ต้ังอยู่ท่ามกลางหุบเขา โดยมี

บริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ทุกคนจะได้ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ สิงโตเจ้าป่า 

และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครื่อง

เล่นนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา 

(Rolling X-Train) , เฮอร์ ริ เคน  (Double Rock 

Spin) , เรือ เหาะไวกิ้ ง  (Columbus Adventure) 

และไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟ

เหาะรางไม้ (T-EXPRESS) ชมกิจกรรมและการ

แสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จ ากัดจ านวน

รอบ นอกจากนี้ยังมีสวนดอกไม้ที่ก าลังออกดอก

บานสะพรั่งอวดสีสัน ณ สวนดอกไม้สี่ฤดู (Four 

Season Garden) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไม้

ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี 

(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ด้วยสีสันที่สดของ

ดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับความนิยมอย่างมาก 

นักท่องเที่ยวที่มาสวนสนุกจึงไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็นที่

ระลึก รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือน

เมษายน – มิถุนายน เป็นสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ ในช่วงฤดูร้อน ประมาณเดือน

มิถุนายน - สิงหาคม เป็นสวนดอกลิลลี่หลากสสีัน ยังไม่หมดแค่นั้น ในช่วงเดือนนี้จะมีเทศกาล



คลายร้อนไปกับสายน้ า (Summer Splash) ในฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนตุลาคม - 

พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พร้อมกับมีจัดตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากับเทศกาลฮัลโลวีน 

(Happy Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุก และมีเจ้าหน้าที่แต่งตัวเป็นผีมา

เดินแกล้งนักท่องเที่ยวด้วย ส่วนในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีการ

จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และต้อนรับเทศกาลปีใหม่ และในช่วงเดือนมกราคม - 

มีนาคมจะเป็นเทศกาลหิมะ มี Snow Slate ให้เลื่อนไถลลงมา ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ทุก

เทศกาลจะตกแต่งด้วย แสง สี เสียง สุดอลังการ พร้อมทั้งมีขบวนพาเหรดมาสร้างความบันเทิง

ให้กับเด็กๆ เช่น White Christmas Parade, Moonlight Parade เป็นต้น 

 

 

กลางวัน บริการอาหาร (4) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่าง 

สไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก  

กุ้ง อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น 

 
 

 

ออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรโสมขึ้นชื่อว่าเป็น

ราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกน ามาใช้เพ่ือสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในต ารายาแผน

โบราณจีนระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร และปอด 

ช่วยท าให้จิตใจสงบ และเพ่ิมพละก าลัง โดยรวมมีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหัวใจ 

ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 

 

แวะช้อปที่ร้านเครื่องส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพ่ือ

เลือกซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึก อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ ROJUKISS มีราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบ

เท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย 

 

พบกับหนึ่งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย 

โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) หรือ ‘นัมซัน

ทาวเวอร์’ (NAMSAN TOWER) ต้ังอยู่บนภูเขานัม

ซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอย

ประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 

เมตรจากพื้นดิน ซึ่งยังคงได้รับความนิยมเสมอมา 

ทั้งจากนักท่องเที่ยวและคู่รักชาวเกาหลี ไม่ว่าจะ

เป็นช่วงกลางวันหรือช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะฤดูกาล

ไหนๆ เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนราม่า นับเป็น



อีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด ถือเป็นไฮไลท์ส าคัญของกรุงโซลที่

นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอิน จุดที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงคือ สถานท่ีคล้องกุญแจช่ือดัง 

Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่า...คู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอด

กาล **ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าข้ึนลิฟท์** 

 

 

เย็น บริการอาหารเย็น (5) เมนูบุฟเฟ่ต์ SEA FOODส าหรับ

ท่านที่ชื่นชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ ให้ท่านได้

เลือกสรรอาหารทะเลที่สดใหม่ และ อาหารนานา

ชนิด พิเศษ !! ขาปูยักษ์ 

 

 

พักที่    HOTEL RIVER PARK / THE M / PRIME IN SEOUL หรือระดับเดียวกัน 
 
 

วันที่ส่ี          น้ ามันสน – สมุนไพรฮอตเกนามู – ถนนฮงแด – คาเฟ่ ONE PIECE CAFÉ  - พลอยอะ

เมทิส  

                  พระราชวังชางด็อกกุง - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) 

เรียนรู้การท าผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก น้ ามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบ ารุง

ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 

 

จากนั้นพาชม ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ (HOKGENAMU) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบน

ภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม

น ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการ

ด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา 

 

 

กลางวัน บริการอาหาร (7) เมนู ข้าวย าบิบิมบับ ข้าวย าเกาหลี 

เสิร์ฟบริการพร้อมซุปชาบูหม้อรวมร้อนๆ 

 

 

 



เอาใจสาวกโจรสลัดหมวกฟาง พากันไปฟินที่ CAFÉ  DE ONE PIECE คาเฟ่การ์ตูนสุดฮิตย่านฮง

แด ออกแบบและตกแต่งโดยใช้ธีมตัวการ์ตูนในเรื่องวันพีชทั้งหมด โดยมีบริการทั้งเครื่องด่ืม 

ขนม และอาหารหลากหลายอย่างที่แทรกธีมวันพีซเข้าไป รวมถึงของสะสมต่างๆจากวันพีซด้วย 

และเมนูแนะน าประจ าที่ร้านเป็นเมนูยอดนิยมนั้นก็จะมี  Chocolate Mochi-Waffle, Berry 

Mochi-Waffle, Green Tea Mochi-Waffle อีกทั้งบรรยากาศในร้านนั้นให้อารมณ์เหมือนหลุด

เข้าไปอยู่ในฉากของวันพีชกันเลยทีเดียว เป็นคาเฟ่เปิดใหม่ที่น่าไปตามล่าโจรสลัด และน่าไปลิ้ม

ลองรสชาติวาฟเฟิ้ลแสนหวานเสียจริงๆ แนะน าเลยรับรองไม่ผิดหวัง 

 

จากนั้นชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส  (AMETHYST FACTORY) 

แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมี

ต้ังแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะ

งามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ 

 

น าชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังล าดับที่สองที่ถูก

สร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และความส าคัญในการเป็นที่พ านักของ

พระมหากษั ตริย์หลายพระองค์ ในสมั ย

ราชวงศ์โชซอน (JOSEON) และยังเป็น 1 ใน 

5 ของพระราชวังส าคัญที่ ยั งคงรักษาไว้ 

ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอก 

พระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลัง ส าหรับ

เป็นท่ีพักผ่อนของพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีต้นไม้

ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน้ า และ

ศาลาริมน้ า พระราชวังแห่งนี้เป็นที่พ านักของพระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ ปัจจุบันยังคงเหลือ

ความงดงามบางส่วนของพระราชวัง  ได้แก่  พระต าหนัก  INJEONGJEON พระต าหนัก 

DAEJOJEON พระต าหนัก SEONJEONGJEON และพระต าหนัก NAKSEONJAE  

 

*** หมายเหตุ กรณทีี่พระราชวังชางด็อกกุงไม่เปิดท าการ ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการ

ท่องเที่ยวทดแทน >>> พระราชวังถ็อกซูกุง *** 

 

 

 

 

เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น นาฬิกา 

แว่นตา เครื่องส าอาง กระเป๋า กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย  

 



เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของ

สาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาด

แห่ งนี้ จะมี เสื้ อผ้ า กางเกง รองเท้ า น้ าหอม 

เครื่องส าอางค์ ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอล

แบรนด์ รวมถึงซี ดีเพลง รูปดารา และศิลปิน

เกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้

จากที่ตลาดนี้ อาทิเช่น ร้านเครื่องส าอางค์ที่คุ้นหู

คนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE 

FACE SHOP ราคาเครื่ อ งส าอางค์ จะถู กก ว่ า

ประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่

มีขายในประเทศไทย ในส่วนของอาหารข้างทางที่

ฮอทฮิตไม่แพ้กันอย่างโซนสตรีทฟู้ด  มีอาหาร

หรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะ

เป็น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน  ขนมไข่

หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง 

กุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง 

โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไป

ย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนี้มีอยู่เกือบทุก

ซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ด าจาจังมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่ส์

เกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอก

เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็นต้น แต่

หากคนท่ีชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต 

 

อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  

 

พักที่   HOTEL RIVER PARK / THE M / PRIME IN SEOUL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่ห้า        ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า อูด้ง (8) 

แวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อก

โกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลน

พอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องส าอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินรา

เมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็นต้น 

 



11.35 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย เที่ยวบินท่ี XJ701 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

15.10 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาตดิอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X) 

SUMMER GOLD KOREA ซูวอน - โซล – โซล (XJ) 

 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ราคา ราคา พัก 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม 
**กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดนิทาง ทาง
บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัท** 

**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนัน้ ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่า
ด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วกับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้

ถี่ถ้วน ก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 
ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด 

ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ท าให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัว
กลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้า
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้  

** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้า
เมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น ขึ้นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริษัททัวร์ 
ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนี้ได้ ** 

*** ทัวร์คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ทาง
บริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 

 



เม.ย. – พ.ค. 2560 ห้องละ 

2-3 ท่าน 

จอยแลนด์ 

(ไม่รวมตั๋ว) 

เด็กอายุไม่เกิน 

2 ขวบ 

เดี่ยว 

เพิ่ม 

08 – 12 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

09 – 13 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

10 – 14 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

15 – 19 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

16 – 20 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

17 – 21 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

22 – 26 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

23 – 27 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

24 – 28 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

25 – 29 พฤษภาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

05 – 09 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

06 – 10 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

07 – 11 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

12 – 16 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

13 – 17 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

14 – 18 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

19 – 23 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

20 – 24 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

21 – 25 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

26 – 30 มิถุนายน 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561 16,900 7,900 5,900 5,000 

 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 

** ทางบริษัทขออนญุาตเกบ็ค่าธรรมเนยีม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน  

หรือท่านละ 1,050 บาท/ทริป/ท่าน** 

**หมายเหตุ** 



1. รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระ
ให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าต๋ัวเครื่องบินให้แก่ท่าน  ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคา

ค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องส าอางค์  หมอ  
พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่า งๆ 
ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อ่ืนเพื่อที่จะน าไป
ยังประเทศนั้นๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าทีจ่ะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็นหลัก 

4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพ
จะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ เพราะทาง
บริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

5. ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิ้ง เช่น น้ ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยก

ท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือ

ยืนยันการมคีุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้ 

- พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง 

- ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

- สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด 

บัตรเครดิต เป็นต้น) 

- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์

จัดเตรียมให้ 

- ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 



 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต 
, ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 30,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  
 
เอกสารประกอบในการย่ืนวีซ่า  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจ าตัวคนต่างด้าว  
3) ใบส าคัญถิ่นที่อยู่  
4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)  
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป  
(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ า เพื่อส ารองท่ีนั่ง ภายใน 2 วันหลังจากการจอง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. กรณีทีน่ักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องช าระครบเต็มจ านวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท นอกจากวัน

เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 
 
 
 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิก
การจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน  



โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว  
2.2 หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี 

1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่า
ภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 



 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ ก าหนด
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น 

 สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ , เน้ือสัตว์ 
, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก  

 
 

 
 
 


