ล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝังแม่นาฮั
ํ น | อลังการเศียรพระขนาดใหญ่วดั วาวู
จองซา | เรียนรูก้ ารทํากิมจิ สวมใส่ชุดฮันบก | ชมวิวกรุงโซลทีโซลทาวเวอร์
สุดเหวียงสวนสนุกล้อตเต้เวิลด์ | ช้อปปิ งสองตลาดดังเมียงดง | สุดแนวกับ
ภาพสามมิติ ALIVE MUSEUM | เดินชิลถนนสายวัฒนธรรมอินซาดง

สุดพิเศษ...
1. พักซูวอน 1 คืน กรุงโซล 2 คืน
2. เต็มอิมกับ SEAFOOD BUFFET ขาปู ไม่อนั !!
3. ล่องเรือ HAN RIVER CRUISE กินลมชมวิวสองฝากฝังแม่นาฮั
ํ น
4. สนุกกับเครืองเล่นนานาชนิดทีสวนสนุก LOTTE WORLD !!
5. เพลิดเพลินบนถนนสายศิลปะ และหอมกรุน่ บนถนนสายกาแฟ

วันแรก
13.00 น.

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน
คณะพร้อมกันที สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชัน 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สาย
การบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าทีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการ
ขึ$ นเครือง (หัวหน้าทัวร์แนะนําการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครือง AIRBUS A330300 จํานวน 377 ทีนัง จัดทีนังแบบ 3-3-3 (บริการอาหารบนเครือง) (นํ$าหนักกระเป๋า 20
กก./ท่าน หากต้องการซื$ อนํ$าหนักเพิม ต้องเสียค่าใช้จา่ ย)
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่ อนเวลาเครืองออกอย่างน้อย 60 นาที
และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขึนเครืองก่อนเวลาเครืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ[ใน
การเลือกทีนังบนเครือง เนืองจากต้องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน**)

16.10 น.
23.35 น.

บินลัดฟ้ าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเทียวบินที XJ702 (บริการอาหารบนเครือง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถินเร็วกว่าไทย 2
ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถินเพือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพา
ท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพือความหวังในการรวมชาติที
ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร จากนั$นนําท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน
บริการอาหารว่าง คิมบับและนมกล้วย

พักที

JM HOTEL / NEW M HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันทีสอง

วัดวาวูจองซา - โรงเรียนสอนทํากิมจิ + ชุดประจําชาติฮนั บก - ล่องเรือแม่นาฮั
ํ น
สวนสนุก LOTTE WORLD - รร.โซล
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (1)
จากนั$นนําท่านเดินทางไปยัง วัดวาวูจองซา (Wau Jeong Sa Temple) สร้างเมือปี ค.ศ. 1970
โดยนั กบวชแฮต๊อก นิ กายหินยาน เป็ นวัดเก่าแก่ทีตั$งอยู่ท่ามกลางภูเขา เมือเข้าไปยังไม่ทันถึง
ตัววัดจะเห็นเศียรพระพุทธรูปไม้สลักขนาดใหญ่สีทองอร่ามโดดเด่นมาแต่ไกล ซึงเป็ นสัญลักษณ์
ทีสําคัญของวัดนี$ เศียรพระพุทธรูปนี$ มีความสูงถึง 8 เมตร วางตั$งอยูบ่ นกองหินขนาดใหญ่

เช้า

ได้รบั การบันทึกลง Guinness World Records ให้เป็ น “รูปสลักจากไม้ทีมีขนาดใหญ่ทีสุดใน
โลก” ด้านหน้าของเศียรพระพุทธรูปจะเป็ นสระนํ$า ซึงมีพระองค์เล็กๆ วางอยู่รอบสระ ยาวไป
จนถึงกองหินทีเป็ นฐานของเศียรพระพุทธรูป ส่วนภายในโบสถ์ยงั จะมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์
แกะด้วยไม้สนทีนํามาจากประเทศอินโดนี เซียสูง 3 เมตรยาว 12 เมตร ซึงธรรมชาติทีวัดวาวู
จองซามีความสวยงามไปตามฤดูกาล บริเวณรอบตัววัดมีตน้ ซากุระทีจะออกดอกสีชมพูเต็มต้น
ในช่ว งเดื อ นเมษายน และมี ต น้ เมเปิ$ ลที จะผลัด ใบเปลี ยนสี ส วยๆเป็ นสี แ ดงสดในช่วงเดื อ น
ตุลาคม

กลางวัน

จากนั$นท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทํากิมจิ เพือให้ท่านเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมการทํากิมจิของชาว
เกาหลี กิมจิเป็ นอาหารเกาหลีประเภทผักดองทีอาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการ
หมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทัวไปจะเป็ นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบ
ทุกมื$ อ และยังนํ าไปปรุ งเป็ นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปั จจุบันกิมจิมีมากกว่า 187
ชนิ ด ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปรี$ ยว และมีกลินฉุ น ท่านยังสามารถลองสวมใส่ ชุดฮันบก ซึง
เป็ นชุดประจําชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพสวยๆเก็บไว้เป็ นทีระลึก
บริ ก ารอาหาร (2) เมนู บุ ฟ เฟต์บ าบี คิ ว ปิ งย่ า งสไตล์ เ กาหลี เนื อ หมู เนื อ ไก่ เนื อ วั ว
ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เติมไม่อนั

จากนั$ นนํ าท่านล่องเรือเรือสําราญ Han River Cruise ให้ท่านได้ชมความงามฝั งแเม่น$ํ าใน
หลากหลายมุมในกรุงโซล แม่น$ํ าฮันเป็ นแม่น$ํ าทียาวเป็ นอันดับ 4 ของประเทศ ยาวถึง 514
กม. เป็ นแม่น$ํ าทีมีชือเสียงโด่งดังในเกาหลีใต้ โดยไหลผ่านใจกลางเมืองหลวง รอบๆ ฝั งแม่น$ํ า
เป็ นแหล่งทีพักอาศัยของเหล่านกทีอพยพมาจากเมืองหนาว ทัศนี ยภาพรอบแม่น$ําทีใสสะอาดนี$
มี ส ถานที ปิ คนิ ค แบบครอบครัว สถานที เล่น กี ฬาทางบกและทางนํ$ า สถานที พัก ใจ สถานที
สังสรรค์ เป็ นต้น
จากนั$นนําท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุ ก LOTTE WORLD เป็ นสวนสนุ กในร่มขนาดใหญ่ทีตั$งอยู่ที
เขตชัมซิล (Jamsil) ในเมืองโซล ทีนี มีท$งั สวนสนุ กในร่ม ซึงเป็ นสวนสนุ กในร่มทีมีชือเสียงทีสุด
แห่ ง หนึ งในโลก และมี โ ซนสวนสนุ ก กลางแจ้ง ที สร้า งเป็ นเกาะอยู่ก ลางทะเลสาบซอกชน
(Seokchon Lake) รายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า ช้อปปิ$ งมอลล์ ซุปเปอร์มาเก็ต โรงแรมหรู

เย็น
พักที
วันทีสาม
เช้า

อิสระอาหารเย็น 1 มือ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL หรือระดับเดียวกัน
สมุนไพรออตเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสม
COSMETIC - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง - บุฟเฟ่ ต์ขาปู - รร.โซล
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)
จากนั$นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับ ฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิ ดนี$ เจริญเติบโตในป่ าลึกบน
ภูเขาทีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนื อนํ$าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม
นํ ามารับประทานเพือช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการ
ดืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี สารตกค้างจากอาหารและยา
จากนั$ นนํ าท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็ นพระราชวัง
ลําดับทีสองทีถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE)

ในปี ค.ศ. 1405 และความสําคัญในการเป็ นทีพํานักของพระมหากษัตริยห์ ลายพระองค์ในสมัย
ราชวงศ์โชซอน (JOSEON) และยังเป็ น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญทียังคงรักษาไว้ ประกอบ
ไปด้วย เขตพระราชฐานชั$นนอกพระราชฐาน ชั$นใน และสวนด้านหลังสําหรับเป็ นทีพักผ่อนของ
พระมหากษัตริย ์ ซึงมีตน้ ไม้ขนาดยักษ์ทีมีกว่า 300 ปี , บ่อนํ$า และศาลาริมนํ$าพระราชวังแห่งนี$
เป็ นทีพํานักของพระมหากษัตริยถ์ ึง 9 พระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (JOSEON) ปั จจุบนั ยัง
คงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ พระตําหนัก INJEONGJEON, พระตําหนั ก
DAEJOJEON, พระตําหนั ก SEONJEONGJEON, และพระตําหนั ก NAKSEONJAE สวนลับ หรือ
สวนต้องห้าม หรือฮูวอน (HOWON) ตั$งอยูบ่ ริเวณด้านหลังของพระราชวังทีถูกสร้างขึ$ นในสมัย
กษั ต ริ ย ์ TAEJONG เพื อเป็ นสถานที พัก ผ่ อ นสํา หรับ พระราชวงศ์ เดิ ม สวนแห่ ง นี$ มี ชื อว่ า
‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปลียนชือเป็ น ‘BIWON’ ในรัชสมัยของกษัตริย ์ KOJONG
สวนแห่งนี$ ถูกดูแลและบํารุงรักษาไว้เป็ นอย่างดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

กลางวัน

จากนั$ นพาท่ านรูจ้ ักและเข้าใจ สมุ นไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่ งมวลสมุ นไพร โสมถู ก
นํามาใช้เพือสุขภาพเป็ นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตํารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็ น
สมุนไพรทีช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทําให้จิตใจสงบและเพิม
พละกําลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี$ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดก
โลก โดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี$ ผลิตภัณฑ์โสมเป็ นสิงทีขาดไม่ได้สาํ หรับผูท้ ีคํานึ งถึงสุขภาพ
ในปั จจุบนั
บริการอาหาร (4) บริการอาหาร (7) เมนู ไก่ตุน๋ โสม เป็ นอาหารบํารุงสุขภาพ ไก่ขนาด
กําลังเหมาะ ยัดไส้ดว้ ยโสม แปะก๊วย และสมุนไพรบํารุงร่างกาย เสิรฟ์ ในหม้อดินร้อนๆ

จากนั$นนําท่านช้อปปิ$ งทีร้านเครืองสําอางยอดนิ ยม COSMETIC OUTLET ของนักช้อปชาวไทย
ให้ท่านได้ เลือกซื$ อกลับไปฝากเป็ นของทีระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึงราคาถูกกว่าทีเมืองไทย
เกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีขายในไทย
จากนั$นนําท่านช้อปปิ$ งสินค้าปลอดภาษี ที DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ$ งสินค้าแบรนด์เนม
มากมาย อาทิเช่น นาฬิกา, แว่นตา, เครืองสําอาง, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์
เนมอืนๆ อีกมากมาย
จากนั$นนําท่านช้อปปิ$ งที ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ทีตลาดเมียงดงนี$ จะมีเสื$ อผ้า
กางเกง รองเท้า นํ$าหอม เครืองสําอางค์ ทั$งแบบ แบรนด์เนมชือดัง และโลคอลแบรนด์ ซีดีเพลง
รู ป ดารา หรื อ อะไรที วัย รุ่ น ต้อ งการก็ ส ามารถหาได้จ ากที ตลาดนี$ เลยที เ ดี ย ว อย่ า งร้า น
เครืองสําอางค์ทีคุน้ หูคนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ร้านพวกนี$ หาได้ไม่
ยากในตลาดแห่งนี$ แถมไม่ได้มีแค่อย่างล่ะหนึ งร้านอีกด้วย ประมาณว่าเพิงออกจากร้าน ETUDE
มาเดินไปอีกสักพักก็ เจอร้าน ETUDE อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เช่นเดียวกัน ที
สําคัญราคาเครืองสําอางค์จะถูกกว่าประเทศไทยมาก ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มี
ขายในประเทศไทยอีกด้วย อีกเรืองก็ของกินเล่น จะมีไอติมโคนเจ้าดังอยู่ เพราะไอติมทีเค้ากด
มาใส่โคนนั$น สูงถึง 2 ฟุต

เย็น

บริการอาหาร (5) เมนู บุฟเฟ่ ต์ SEA FOOD สําหรับท่านทีชืนชอบอาหารทะเลเป็ นพิเศษ
ให้ท่ า นได้เ ลื อ กสรรอาหารทะเลที สดใหม่ และ อาหารนานาชนิ ด พิ เ ศษ !! ขาปู ย ัก ษ์
อลาสก้า

พักที
วันทีสี
เช้า

BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ONE MOUNT – นํามันสน – พลอยอะเมทิส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - SEOUL
TOWER - อินซาดง – A LIVE MUSEUM – อินชอน (สนามบิน)
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)
จากนั$นนํ าท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT (SNOW PARK)** ตั$งอยู่ทีเมือง GOYANG แหล่ง
ท่องเทียวใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล ซึงเพิงเปิ ดตัวเมือต้นเดือนพฤษภาคมทีผ่านมา ด้วยพื$ นทีมาก
ถึง 161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพื$ นทีเป็ นหลายส่วนพร้อมด้วยสิงอํานวยความสะดวก
มากมาย เช่น Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park
เป็ นต้น นอกจากนี$ ยังเคยเป็ นสถานทีถ่ายทํามิวสิควีดีโอเพลง "เจนเทิลแมน" (GENTLEMAN)
ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค แจ-ซัง" นักร้องหนุ่ มชาวเกาหลีใต้ เจ้าของเพลง"กังนัม สไตล์" ทีโด่งดังไป
ทัวโลกเมือปี ทีผ่านมา หรือ แม้กระทัง รายการยอดฮิต RUNNING MAN ก็เคยมาถ่ายทําทีนี พา
ทุกท่านเดินทางเข้าในส่วนของ สกีโดม ซึงเป็ นการจําลองลานสกีในร่มอันกว้างใหญ่ ไม่ต่างไป
จากลานสกีทีนักท่องเทียวจะสัมผัสได้ในช่วงฤดูหนาว ***(ราคานี ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK
ท่านละประมาณ 20,000 วอน** หากท่านใดที& ไม่สนใจเข้าเล่น SNOW PARK สามารถเดินช้
อปปิ งตามอธัยาศัย มีทงั H&M , ADIDAS และมีอีกหลากหลาย แบรนด์ชนนํ
ั า)

จากนั$ นนํ าท่านเยียมชม RED PINE ผลิตภัณฑ์ทีสกัดจากนํามันสน มีสรรพคุณช่วยบํารุ ง
ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย
จากนั$นนําท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีม่วง พลอย
แห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีต$งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ หเ์ ย้ายวนใจ พลอยนี$
จะงามจับตาเมือมาทําเป็ นแหวน จี$ ต่างหู และสร้อยข้อมือ

กลางวัน

บริการอาหาร (7) เมนู บู ลโกกิ หมูหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ด
เล็กน้อย โดยนําหมูลงในกระทะพร้อมนําซุปปรุงรส เมือสุกรับประทานพร้อมเครืองเคียง
และข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติ เกาหลี แท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วย ก็จะ
ได้รสชาติอีกแบบหนึง

จากนั$ นนําท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื$ อของฝากที ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซือ 5
แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของ
โสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครืองสําอางโสม เป็ นต้น
และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เปเปโร (ป๊ อกกี$ เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย

จากนั$นนําท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร์ (SEOUL TOWER) หรือ หอคอยเอ็นโซล (N SEOUL
TOWER) หรือ “นัมซันทาวเวอร์” (NAMSAN TOWER) ตั$งอยู่บนภูเขานั มซาน เป็ นจุด
ท่องเทียวทีถือว่าเป็ นไฮไลท์สาํ คัญของกรุงโซล เพราะเป็ นจุดชมวิวทีมองเห็นวิวทัวทั$งกรุงโซล มี
ความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื$ นดิน คนทีมา
เทียวที นี ส่วนมากจะเป็ นคู่รกั ทั$งชาวเกาหลีและนั กท่องเทียวต่างชาติ คู่รกั ส่วนมากจะเตรียม
กุญแจมาคล้องตรงรั$วข้างบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความเชือว่าคู่รกั ทีได้มาคล้องกุญแจทีนี จะรัก
กันยาวนานตลอดไป (สมัยแรกๆ นิ ยมใช้ลูกกุญแจเล็กๆ เขียนข้อความสัญญารัก และชือของ
คู่รกั ลงไปในกุญแจ แต่ชว่ งปี หลังๆ มานี$ เริมมีการพัฒนาอุปกรณ์การคล้องเป็ น

เคสโทรศัพท์มือถือ, บัตร T-MONEY, โซ่จกั รยาน, พลัว และอุปกรณ์แปลกๆ อีกหลายอย่างที
คู่รกั รุ่นใหม่สามารถคิดได้ และนํ ามาใช้แทนลูกกุญแจ) **ราคาทัวร์นี$ไม่รวมกุญแจและค่าขึ$ น
ลิฟท์**

จากนั$ นนํ าท่านชม ALIVE MUSEUM “…จะน่ าสนุกแค่ไหนถ้าเราสามารถเข้าไปอยูใ่ นภาพ
ได้…” นี คือคําโปรยเชิญชวนที น่ าสนใจของพิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติทีชือว่า ALIVE MUSEUM
(หรืออีกชือคือ TRICK ART MUSEUM) 'ALIVE MUSEUM' พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตาทีไม่ได้มีแค่
ภาพ 3 มิติ แต่มีถึง 4 มิติ!! พบกับ INTERACTIVE ART ทีคุณสามารถถ่ายรูปคู่ สัมผัส เล่น และ
โต้ตอบกับศิลปะได้

จากนั$นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ$ งที ตลาดอินซาดง เป็ นอีกหนึ งสถานทีทีอยากจะแนะนําให้มาเดิน
เล่น หรือทีเรียกกันว่า ถนนสายวัฒนธรรม (ANTIQUE STREET) ถนนอินซาดง เป็ นสถานทีที
ตั$งอยู่ใจกลางเมือง ที มีสินค้าเก่าและดั$งเดิมจําหน่ าย รวมทั$งเต็มไปด้วยแกลลอรีมากมายถึ ง
100 แกลลอรี ซึงมีท$งั ศิลปะภาพวาดแบบดั$งเดิม และศิลปะแบบพื$ นบ้าน เรียกได้ว่าทีนี คือศูนย์
รวมของศิลปะเลยก็วา่ ได้

เย็น
22.00 น.
วันทีห้า
01.05 น.
04.55 น.

อิสระอาหารเย็น 1 มือ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน
สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทียวบินที XJ703 (บริการอาหารบนเครือง)
ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้ องยกเลิก 45 วันก่ อนการเดินทางเท่ านั!น
ไม่ เช่ นนั!นทางบริษัทจะไม่ คืนมัดจําไม่ ว่าด้ วยกรณีใดๆทั!งสิ!น เพราะว่ าทางบริษัทได้ ทาํ การจ่ ายค่ าตั*วไปให้ กบั การสายการบิน
เรียบร้ อยแล้ ว โปรดอ่ านข้ อความให้ ถี.ถ้วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครั!ง เพือ. ประโยชน์ แก่ ตัวท่ านเอง
**พาสสปอร์ ตจะต้ องมีอายุมากกว่ า 6 เดือน นับรวมถึงวันกลับ และพาสสปอร์ ตจะต้ องไม่ ชํารุ ดหรือฉีกขาด การผ่ านเข้ า-ออก
ประเทศ ขึน! อยู่กบั การพิจารณานาของทางเจ้ าหน้ าทีต. รวจคนเข้ าเมือง ทางบริษัทไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ **
ข้ อความสํ าคัญ โปรดอ่ านอย่ างละเอียด
ในกรณี ทีลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทําให้ลูกค้าต้องถูกส่ งตัว
กลับเข้าประเทศไทย จึ งมี ค่าใช้จ่ายทีเกิ ดขึ*นในการเปลี ยนตัว+ ขากลับ และรวมถึ งค่าบริ การอื นๆทีเกิ ดขึ*นด้วย ฉะนั*น ลู กค้า
จะต้องเป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบในค่ า ใช้จ่า ยที เกิ ดขึ* นที ทางประเทศนั*นๆเรี ย กเก็ บ ทางผูจ้ ดั และทางสายการบิ นจะไม่ รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทีเกิ ดขึ*นทุกกรณี หรื อต้องรอกลับประเทศไทยในเทียวบินถัดไปทีมีทีนังว่าง หรื อตามวันเดิ นทางของตัว+ เครื องบิน
ทั*งนี* ขึ*นอยู่ทางเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมื องของประเทศเกาหลี ใต้และสายการบิ นเป็ นผูพ้ ิจารณา ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้
** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่ มตรวจ และอาจมีการเรี ยกไปสัมภาษณ์ ในการทีทางตรวจคนเข้าเมือง
เรี ยกสัมภาษณ์น* นั ขึ*นอยู่กบั ทางตรวจคนเข้าเมืองเป็ นผูพ้ ิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที ตม. ทางบริ ษทั ทัวร์ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่ วนนี*ได้ **
*** ทัวร์ ครั* งนี* มีวตั ถุ ประสงค์เพือการท่องเทียวเป็ นหมู่คณะเท่านั*น ถ้าลู กค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ ทาง
บริ ษทั จะคิดค่าดําเนินการในการแยกท่องเทียวเอง 300 USD ต่อท่าน ***

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X)
(ซูวอน - โซล – โซล)
กําหนดการเดินทาง
เดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 2560
07 – 11 กรกฎาคม 2560
08 – 12 กรกฎาคม 2560
11 – 15 สิงหาคม 2560
12 – 16 สิงหาคม 2560
01 – 05 กันยายน 2560
06 – 10 กันยายน 2560
07 – 11 กันยายน 2560
08 – 12 กันยายน 2560
13 – 17 กันยายน 2560
14 – 18 กันยายน 2560
15 – 19 กันยายน 2560
20 – 24 กันยายน 2560
21 – 25 กันยายน 2560
22 – 26 กันยายน 2560
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2560
28 ก.ย. – 02 ต.ค. 2560

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
16,900
16,900
17,900
17,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900

1 เด็ก
2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
16,900
16,900
17,900
17,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900

1 เด็ก
2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
16,900
16,900
17,900
17,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900

พัก
เดียว
เพิม
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

**เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท**
*** ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตั }ว) 7,900 บาท ***
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน***
** ทางบริษทั ขออนุ ญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน**

**หมายเหตุ**
1. รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียว ค่าทัวร์ทีจ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชําระแบบจ่ายชําระข าด และผูจ้ ดั ได้
ชําระให้กบั สายการบินและสถานทีต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั$นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ดว้ ยสาเหตุใดหรือได้รบั การปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิŠการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั$งค่าตัว‹ เครืองบินให้แก่ท่าน
***และทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ[ ราคานีเฉพาะนักท่องเทียวชาวไทยเท่านัน ถ้าหากเป็ นชาวต่างชาติ และพระ
จะต้องเพิมจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณี ตดั กรุ๊ปเหมาทีเป็ น เด็กนั กเรียน นักศึ กษา ครู ธุ รกิจ
ขายตรงเครืองสําอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปทีมีการขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุก
ครั$ง**
2. หากมีเพือนหรือญาติ ของท่านต้องการร่วมเดิ นทางท่องเทียวระหว่างท่องเที ยวในประเทศเกาหลี หรือปั ญหาต่างๆ
ตลอดจนข้อแนะนํ ากรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที ที รับผิ ดชอบ หากท่านมีความจําเป็ นต้องรับฝากของจากผูอ้ ืนเพือที จะ
นํ าไปยังประเทศนั$ นๆ หรื อนํ ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิงของนั$ นว่าต้องไม่เป็ นสิงของผิ ดกฎหมาย ซึ งของผิ ด
กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน$ ประหารชีวิต เจ้าหน้าทีจะไม่รบั ฝากกระเป๋าหรือสิงของใดใด
3. ในกรณี ยกเลิกการเดิ นทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดิ นทางเท่านั$ น ไม่เช่นนั$ นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่า
ด้วยกรณี ใดๆทั$งสิ$ น เพราะว่าทางบริ ษัทได้ทําการจ่ายค่าตัว‹ ไปให้กับการสายการบิ นเรี ยบร้อยแล้ว โปรดอ่าน
ข้อความให้ถีถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั$ง เพือประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
4. โรงแรมที พัก ที ประเทศเกาหลี ใ ต้อ าจะมี ก ารสลับ ปรับ เปลี ยนขึ$ นอยู่ กับ ความเหมาะสมเป็ นหลัก โดยคํา นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
5. ประเทศเกาหลี ใต้จะมี ช่ างภาพมาถ่ ายรูป และช่ ว ยดูแ ลอํานวยความสะดวกตลอดการเดิ นทาง และวันสุ ดท้าย
ช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื$ อได้ แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื$ อ
เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื$อแต่อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
6. ทัวร์ครั$งนี$ มีวตั ถุ ประสงค์เพือการท่องเทียวเป็ นหมู่คณะเท่านั$น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิ$ ง เช่น นํ$ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดําเนิ นการในการ
แยกท่องเทียวเอง 300 USD ต่อท่าน
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กบั คนไทย ผูท้ ีประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศเกาหลีไม่เกิน
90 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารในขันตอนการตรวจ
เข้าเมือง เพือยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี
1. พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
2. ตั }วเครืองบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้
3. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพํานักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงิน
สด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
4. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอืนๆ) ทาง
ทัวร์จดั เตรียมให้
5. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้

อัตราค่าบริการนีรวม
ค่าตั }วเครืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
ค่านําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล ,
ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน
ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
เอกสารประกอบในการยืนวีซ่า
1) พาสปอร์ต
2) ใบประจําตัวคนต่างด้าว
3) ใบสําคัญถินทีอยู่
4) สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว 2 รูป
(สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทําเรืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืนวีซ่า)
เงือนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่าน เพือสํารองทีนัง ภายใน 3 วัน
หลังจากการจอง
2. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทั$งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี
นักท่องเทียวหรือเอเจนซีไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิŠการเดินทางในทัวร์น$ันๆ
3. กรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซี จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชําระครบเต็มจํานวนเลย
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี$ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นั$นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
• กรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรือเอเจนซี(ผูม้ ี
ชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ งเพือแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
• กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผูม้ ีชือในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ งเพือทําเรืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน
โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1 ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วันเท่านัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที
ชําระแล้ว
2.2 หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ[ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
1. การเดินทางทีต้องการันตีมดั จําหรือซื$ อขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั$งหมด
2. การติ ดต่ อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อี เมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี$ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นั$นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิŠในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นี$สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านั$น
2. ทัวร์นี$เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามทีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั$งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั$งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิŠ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ทีมีนักท่ องเที ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่ าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย
10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเทียวทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการเพิมจากการทีมี
นักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิŠไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานําหน้าชือ เลขทีหนังสือ
เดินทาง และอืนๆ เพือใช้ในการจองตัว‹ เครืองบิน ในกรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั
ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิŠ ในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทั$งนี$ บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียว
ส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิŠไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึ$ นของนั กท่องเที ยวที มิได้เกิดจาก
ความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุ ดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิ เหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อืน เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี$ คํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั$ น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิŠ ในการปรับราคาค่าบริการเพิมขึ$ น ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว‹
เครืองบิน ค่าภาษี เชื$ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั$น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ทีจะนําติดตัวขึ$ นเครืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ$ น และ
รวมกันทุกชิ$ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั$น ถ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่า
ทีกําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านั$น
• สิงของที มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านั$น
• ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ทีทํามาจากพืช และเนื$ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ ,
เนื$ อสัตว์ , ไส้กรอกฯ เพือเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที จะมาจากสิงเหล่านี$ หากเจ้าหน้าที ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน
อัตราทีสูงมาก

