วันแรก
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
20.30 น. คณะพร้อมกันที่
สนามบินนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบิน THAI AIRWAYS
(TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึ้ นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์
แนะนําการเดินทาง) สายการบิน THAI AIRWAYS จัดที่นัง่ แบบ 3-3-3 นํ้าหนักกระเป๋า 30 กก./ท่าน
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสาร
พร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั ่งบนเครื่อง
เนื่องจากต้องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน**)

23.30 น. บินลัดฟ้ าสู่
วันที่สอง
06.55 น.

สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TG656 (บริการอาหารบนเครื่อง)

ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) - โรงเรียนสอนทํากิมจิ+ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND
เดินทางถึง สนามบิน นานาชาติอินชอน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ น
เวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอ
ต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ช นําทุกท่าน ข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง
หรือ สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร
เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมการทํากิมจิของชาวเกาหลี ที่ โรงเรียนสอนทํากิมจิ
อาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี
ด้วยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทัว่ ไปจะเป็ นผักกาดขาว ชาว
เกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้ อ และยังนําไปปรุงเป็ น
ส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปั จจุบนั กิมจิมีมากกว่า 187 ชนิ ด
ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปรี้ ยว และมีกลิ่นฉุน นอกจากนี้ ยัง สามารถ
สวมใส่ ชุดฮันบก ซึ่งเป็ นชุดประจําชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพสวยๆเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
บริการอาหาร กลางวัน (1) เมนู ชาบู ชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี
ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ
เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME
PARK) สวนสนุ กกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ถูกขนาน
นามว่าเป็ น ดิสนี ยแ์ ลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตั้งอยูท่ ่ามกลางหุบเขา
โดยมีบริษัทซัมซุงเป็ นเจ้าของ ทุกคนจะได้ ท่องไปกับโลกของ
สัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ สิงโตเจ้าป่ า และเสือดินแดนแห่ง

อาหารพื้ นเมืองของเกาหลี

พักที่

วันที่สาม
เช้า

เทพนิ ยาย และสนุ กกับเครื่องเล่นนานาชนิ ด ไม่วา่ จะเป็ น
รถไฟเหาะตีลงั กา (Rolling X-Train), เฮอร์ริเคน ( Double
Rock Spin), เรือเหาะไวกิ้ ง (Columbus Adventure) และไฮ
ไลค์ ที่พลาดไม่ได้ ของสวนสนุ กแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (TEXPRESS) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชม
แบบไม่จาํ กัดจํานวนรอบ นอกจากนี้ ยังมี สวนดอกไม้ที่กาํ ลัง ออกดอกบานสะพรัง่ อวดสีสนั ณ สวนดอกไม้สี่
ฤดู (Four Season Garden) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุด์ อกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบ ที่หลากหลายตลอดทั้ง
ปี ( ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศ ) ด้วยสีสนั ที่สดของดอกไม้แต่ละชนิ ด จึง ได้รบั ความนิ ยมอย่างมาก
นักท่องเที่ยวที่มาสวนสนุ กจึง ไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไป เป็ นที่ระลึก รวมทั้ง
ยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน เป็ น
สวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ ในช่วงฤดูรอ้ น ประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม เป็ นสวน ดอกลิลลี่
หลากสี สนั ยังไม่หมดแค่น้ัน ในช่วงเดือนนี้ จะมีเทศกาลคลายร้อนไปกับสายนํ้า ( Summer Splash) ในฤดู
ใบไม้ร่วง ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็ น สวนดอกเบญจมาศ พร้อมกับมีจดั ตกแต่งสวนสนุ กให้
เข้ากับเทศกาลฮัลโลวีน ( Happy Halloween) มีการจัด ขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุ ก และมีเจ้าหน้าที่
แต่งตัวเป็ นผีมาเดินแกล้งนักท่องเที่ยวด้วย ส่วนในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มี
การจัดงานเฉลิม ฉลองเทศกาลคริสต์มาส และต้อนรับ เทศกาลปี ใหม่ และในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม
จะเป็ นเทศกาลหิมะ มี Snow Slate ให้เลื่อนไถลลงมา ซึ่งเป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมาก ทุกเทศกาลจะตกแต่ง
ด้วย แสง สี เสียง สุดอลังการ พร้อมทั้งมีขบวนพาเหรดมาสร้างความบันเทิงให้กบั เด็กๆ
เช่น White
Christmas Parade, Moonlight Parade เป็ นต้น
บริการอาหารเย็น (2) เมนู บุฟเฟต์บาร์บีควิ ปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี เนื้ อหมู เนื้ อไก่ เนื้ อ วัว ปลาหมึก กุง้
อาหารเกาหลีเติมไม่อ้นั
JM HOTEL / SUWON M HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ศูนย์สมุนไพรโสม – COSMETIC OUTLET – ฮอตเกนามู – พระราชวังเคียงบกกุง
(รวมชุดฮันบก) - N SEOUL TOWER
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)
ออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรโสมขึ้ นชื่อว่าเป็ นราชาแห่งมวล
สมุนไพร ถูกนํามาใช้เพื่อสุขภาพเป็ นเวลานานากว่า 2 ,000 ปี ในตํารายาแผนโบราณจีนระบุวา่ โสมเป็ น
สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร และปอด ช่วยทําให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกําลัง
โดยรวมมีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลด
และป้องกันมะเร็ง
แวะช้อปที่รา้ นเครื่องสําอางยอดนิ ยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพื่อเลือกซื้ อกลับไป
เป็ นของที่ระลึก อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ ROJUKISS มีราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยงั
ไม่มีขายในไทย

จากนั้น พาชม ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับ (HOKGENAMU) ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนื อระดับนํ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทาน
เพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สาร
ตกค้างจากอาหาร และยา
บริการอาหารกลางวัน (4) เมนู ไก่ตนุ๋ โสม
ซุปสูตรเด็ดบํารุงร่างกาย เสิรฟ์ ในหม้อดิน
ร้อนๆ
อีกหนึ่ งแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเกาหลี
นําชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวัง เคียงบกกุง
(GYEONGBOKGUNG PALACE) พระราชวังแห่ง
แรกของราชวงศ์โชซอน ตั้งอยูใ่ จกลางกรุงโซล คําว่า "เคียงบกกุง" ในภาษาเกาหลี แปลว่า พระราชวังแห่ง
พรที่ส่องสว่าง ด้วยฉากหลังของพระราชวังนั้เป็ นภูเขาพูกกั ซาน ทําให้ดยู ิ่งใหญ่อลังการเป็ นอย่างมาก จึงถูก
เรียกว่าเป็ น ‘พระราชวังทิศเหนื อ ’ เนื่ องจากอยูค่ ่อนไปทางเหนื อ เมื่อเทียบกับพระราชวังอื่นๆ ได้แก่
พระราชวังชางด็อกกุง (พระราชวังทิศตะวันออก) และ พระราชวังคยองฮุ ยกุง (พระราชวังทิศตะวันตก) มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาพระราชวัง โบราณ ทั้งหมด 5 แห่ง ที่ยงั คงรักษาไว้ เรียกได้วา่ เป็ น The Grand
Palace ของเกาหลีใต้เลยก็วา่ ได้ ซึ่ง เป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็ นครั้งแรกต้อง ไม่พลาดที่จะแวะมา
เยือน พิเศษสุดๆ !!! ใส่ชุดฮันบกเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆ ในพระราชวัง เพื่อ เก็บภาพไว้เป็ นความทรง
จําดีๆสําหรับทริปเกาหลีของทุกคน **ราคาทัวร์น้ ี รวมค่าเช่ าชุ ดฮันบกแล้ว **
*** หมายเหตุ... กรณีที่พระราชวังเคียงบกกุงไม่เปิ ดทาการ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการ
ทดแทน เป็ น พระราชวังชางด็อกกุง ***
พบกับ หนึ่ งในทาวเวอร์ที่มีวิว ที่ สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาว
เวอร์ (N SEOUL TOWER) หรือ ‘นัมซันทาวเวอร์ ’ (NAMSAN
TOWER) ตั้งอยูบ่ นภูเขานัมซาน ใจกลางกรุงโซล มีความสูงจาก
ฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตร
จากพื้ นดิน ซึ่งยังคงได้รบั ความนิ ยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเที่ยว
และคู่รกั ชาวเกาหลี ไม่วา่ จะเป็ นช่วงกลางวันหรือ ช่วงกลางคืน ไม่
ว่าจะฤดูกาลไหนๆ เพราะเป็ นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทัว่ ทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนราม่า นับเป็ น
อีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่ ง ที่ค่รู กั ทุกคู่ ไม่ควรพลาด ถือ
เป็ นไฮไลท์สาํ คัญของกรุงโซลที่ นักท่องเที่ยวทุกคนจะ ต้องมาแวะ
เช็คอิน จุดที่พลาดไม่ได้เมื่อมา ถึง คือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง
Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่า ...คู่รกั ที่มาคล้องกุญแจที่ นี่
จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวร์น้ ีไม่รวมกุญแจ
และค่าขึ้นลิฟท์**

พักที่
วันที่สี่
เช้า

บริการอาหารเย็น (5) เมนู บุฟเฟ่ ต์ SEA FOOD สําหรับท่านที่ชื่นชอบอาหารทะเลเป็ นพิเศษ ให้ท่านได้
เลือกสรรอาหารทะเลที่สดใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกั ษ์
BENEKIA M / PRIME IN SEOUL / INTER CITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
DUTY FREE – อิสระช้อปปิ้ งตลาดเมียงดง/ทงแดมุน
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)
เลือกซื้ อ สินค้าปลอดภาษี DUTY FREE แหล่งรวม สินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น นาฬิกา
แว่นตา
เครื่องสําอาง กระเป๋า กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย
จากนั้นเอาใจขาช้อป!!! อิสระช้อปปิ้ งเต็มวัน ไม่วา่ ต้องการจะไปซื้ อโสมเกาหลีของแท้ ช้อปแฟชัน่ เสื้ อผ้าสุด
ลํ้า ตะลุยเที่ยวแบบครบทุกซอกทุกมุม หรือจะแวะเยือนตลาดของเก่าดูงานศิลปะพื้ นบ้าน และอีกสารพัด
แหล่งสินค้ายอดนิ ยม ไม่วา่ จะเป็ นตลาดเมียงดง ตลาดทงแดมุน มาทั้งทีก็ตอ้ งเปย์ ! สําหรับคอเกาหลี การดู
ซีรี่สอ์ ย่างเดียวคงไม่พอ ต้องบินไปละลายทรัพย์กนั ที่เกาหลีดว้ ย งานนี้ ไปซื้ อของเกาหลีถูกแหล่งแน่ นอน
นอกจากนี้ ยังมียา่ นอีแด ฮงแด อิแทวอน อินซาดง ซัมชองดง คังนัม อัพกูจอง ซึ่งเป็ น แหล่งช้อปปิ้ ง ในกรุง
โซลที่หา้ มพลาดเช่นเดียวกัน

ศูนย์การค้าแฟชัน่ แห่งเกาหลี ย่านทงแดมุน แหล่งค้าส่งเสื้ อผ้าที่ใหญ่ที่สุดที่เปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง ตั้งอยู่
ทางประตูทิศตะวันออก ซึ่งเป็ น 1 ในประตูเมืองดั้งเดิม ให้ได้ชื่นชมกับบรรยากาศความเป็ นวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของเกาหลี สนุ กกับการช้อปปิ้ งด้วยสินค้ามากมายที่มีรา้ นมากกว่า 10 ,000 ร้านค้า มีท้งั เสื้ อผ้า
เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง รองเท้า เครื่องกีฬาต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีขนมขบเคี้ ยวและร้านเครื่องสําอาง
ต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ได้เลือกซื้ อ นอกจากนี้ ยังมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิ ดหมวกให้ผูท้ ี่
อยากโชว์ ความสามารถมาแสดงให้ชมกันอีกด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ
LED
ROSE GARDEN ที่จดั ขึ้ นแล้วครั้งนึ งเมื่อปี ที่แล้ว ในปี นี้ ก็กลับมาอีกครั้งด้วยดอกกุหลาบที่มีไฟ LED มา
ประดับกว่า 25,550 ดวง ตั้งอยู่ดา้ นหลัง DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) โดยจะเปิ ดไฟประดับ
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา เวลา 17.00 น. เป็ นต้นไป **ทั้งนี้ การจัดแสดงไฟขึ้ นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ**
อิสระอาหารกลางวัน 1 มื้ อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
ศูนย์รวมแฟชัน่ อินเทรนด์ของเกาหลี ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของ
สาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้ จะมีเสื้ อผ้า กางเกง รองเท้า นํ้าหอม เครื่องสําอางค์
ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึง ซีดีเพลง รูปดารา และศิลปิ นเกาหลี หรืออะไรที่วยั รุ่น
ต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้ อาทิเช่น ร้านเครื่องสําอางค์ที่คุน้ หูคนไทยที่ไม่วา่ จะเป็ น
ETUDE,

SKIN FOOD, THE FACE SHOP ราคาเครื่องสําอางค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบาง
รุ่นไม่มีขายในประเทศไทย ในส่วนของอาหารข้างทางที่ฮอทฮิ ตไม่แพ้กนั อย่างโซนสตรีทฟู้ด มี อาหารหรือ
ของทานเล่น ให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น หอยเชลล์ยา่ งตัวใหญ่อบน่ ากิน , ขนมไข่หรือเครันปั ง ขนม
ยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง, กุง้ ล็อบสเตอร์ตวั ใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน, ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่า
ชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง, ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ขนชื
ึ้ ่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เ มนูนี้มีอยู่
เกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง, บะหมี่ดาํ จาจังมยอน หนึ่ งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่สเ์ กาหลี ,
มันฝรัง่ เกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทวั ่ ไปในเมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่ งชั้น ,
ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็ นต้น แต่หากคนที่ชอบของหวานก็ จะมีไอติ
มโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต
อิสระอาหารเย็น 1 มื้ อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
พักที่
วันที่หา้
เช้า

BENEKIA M / PRIME IN SEOUL / INTER CITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
นํ้ามันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM - HYUNDAI OUTLET
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (7)
เรียนรูก้ ารทําผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก นํ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน
ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย
จากนั้นชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลี
เป็ นแดนของพลอยสีมว่ ง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีต้งั แต่สีมว่ งอ่อนเย็นตา
จนถึงสีมว่ งไวน์ มีเสน่ หเ์ ย้ายวนใจ พลอยนี้ จะงามจับตาเมื่อมาทําเป็ นแหวน จี้ ต่างหู
และสร้อยข้อมือ
อิสระชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ จากภาพวาด
ลวงตาสามมิติ โดยใช้เทคนิ คพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดย
กระตุน้ ความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง สนุ กสนานไปกับการถ่ายรูปแอ็คชัน่ ท่าทางต่างๆ โดย
ให้ผูช้ มเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพที่เหมือนจริงมาก นอกจากนี้ ยังมี ICE MUSEUM โซนแกะสลักนํ้าแข็งที่มี
การจําลองเป็ นเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็ นนํ้าแข็ง และเอาใจเด็กๆด้วยสไลเดอร์น้ําแข็ง ไม่วา่ จะมาเที่ยว
เกาหลีฤดูอะไรก็สามารถสัมผัสความหนาวเย็นกว่า -4 องศา ได้ตลอดทั้งปี
บริการอาหารกลางวัน (8) เมนู บูลโกกิ อาหารขึ้ นชื่อของเกาหลี เสิรฟ์ พร้อมซุปชาบูหม้อรวมร้อนๆ
แวะแหล่งช๊อบปิ้ งขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุ นได
HYUNDAI
PREMIUM OUTLET แหล่งรวบรวม ร้านสินค้าแบรนด์เนมระดับ
โลกมากมาย มีสินค้าที่ลดกระหนํา่ ซัมเมอร์เซลล์มากมาย
เพลิดเพลินกับการซื้ อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงิน
วอน ซื้ อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียล
ช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูป แบบขนม ชา

18.00 น.
21.25 น.
01.25 น.

โสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊ อกกี้ เกาหลี) ชินรา
เมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็ นต้น
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG657 (บริการอาหารบนเครื่อง)
ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยความประทับใจ

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้ องยกเลิก 45 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น
ไม่ เช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ คืนมัดจาไม่ ว่าด้ วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ ทาการจ่ ายค่ าตั๋วไปให้ กบั การสายการบิน
เรียบร้ อยแล้ว โปรดอ่ านข้ อความให้ ถี่ถ้วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครั้ง เพือ่ ประโยชน์ แก่ ตัวท่ านเอง
**พาสสปอร์ ตจะต้ องมีอายุมากกว่ า 6 เดือน นับรวมถึงวันกลับ และพาสสปอร์ ตจะต้ องไม่ ชารุ ดหรือฉีกขาด การผ่ านเข้ า-ออก
ประเทศ ขึน้ อยู่กบั การพิจารณานาของทางเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง ทางบริษัทไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ **
ข้ อความสาคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด
ในกรณี ที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทาให้ลูกค้าต้องถูกส่ งตัว
กลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตัว๋ ขากลับ และรวมถึงค่าบริ การอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้าจะต้อง
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรี ยกเก็บ ทางผูจ้ ดั และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นทุกกรณี หรื อต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นงั่ ว่าง หรื อตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่ องบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยูท่ าง
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็ นผูพ้ ิจารณา ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่ มตรวจ และอาจมีการเรี ยกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้า เมือง
เรี ยกสัมภาษณ์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ทาง ตรวจคนเข้าเมือง เป็ นผูพ้ ิจารณา และอยูใ่ นดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริ ษทั ทัวร์ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่ วนนี้ได้ **
*** ทัวร์ ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั
จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน ***

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (THAI AIRWAYS)
KOREA SUMMER FIN & FUN (ซูวอน - โซล – โซล)

กําหนดการเดินทาง
พฤษภาคม – สิงหาคม 2561
01 – 05 พฤษภาคม 2561
10 – 14 พฤษภาคม 2561
25 – 29 พฤษภาคม 2561
14 – 18 มิถุนายน 2561
12 – 16 กรกฎาคม 2561
09 – 13 สิงหาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
23,900
23,900
24,900
23,900
23,900
24,900

ราคา
จอยแลนด์
(ไม่รวมตั ๋ว)
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

เด็กทารก
อายุไม่เกิน
2 ปี
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ***
** ทางบริษทั ขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน
หรือท่านละ 1,050 บาท/ทริป/ท่าน**
**หมายเหตุ**
1. รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจ้ ดั ได้
ชําระให้กบั สายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ดว้ ยสาเหตุใดหรือได้รบั การปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้แก่ท่าน
***และทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็ นชาวต่างชาติ และพระ
จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดั กรุป๊ เหมาที่เป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจ
ขายตรงเครื่องสําอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุป๊ ที่มีการขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุก
ครั้ง**
2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปั ญหาต่างๆ
ตลอดจนข้อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็ นต้องรับฝากของจากผูอ้ ื่นเพื่อที่จะ
นําไปยังประเทศนั้นๆ หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิด
กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ ประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รบั ฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่วา่
ด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํ การจ่ายค่าตัว๋ ไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว
โปรดอ่าน
ข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
4. โรงแรมที่พกั ที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคํานึ งถึง
ผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก

5. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ
วันสุดท้าย
ช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้ แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ
เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
6. ทัวร์ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมูค่ ณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุป๊ ทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิ้ ง เช่น นํ้ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดําเนิ นการในการ
แยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน
90 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจ
เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้
1. พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
2. ตั ๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้
3. สิ่งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พาํ นักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงิน
สด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พาํ นักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ) ทาง
ทัวร์จดั เตรียมให้
5. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล ,
ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั ่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
(กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
เอกสารประกอบในการยืน่ วีซ่า
1) พาสปอร์ต
2) ใบประจําตัวคนต่างด้าว
3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู่
4) สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)

5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว 2 รูป
(สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อสํารองที่นัง่ ภายใน 3 วัน
หลังจากการจอง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย
30 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชําระครบเต็มจํานวนเลย
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการ ร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชําระแล้ว
2.2 หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
1. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด
2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย
10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั
ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ
รวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่า
ที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
 สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทาํ มาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ ,
เนื้ อสัตว์ , ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน
อัตราที่สงู มาก

