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รหัสโปรแกรม : 23099 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

KROZ01 보고싶어  คดิถงึ..จงั  KOrea ทัวรเ์กาหล ีซูวอน โซล 5วนั 3คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ Asiana Airlines (OZ) 

นำ้หนกักระเปา๋ 23 Kg. Carry on 7 Kg. เดนิทางเดอืน พฤษภาคม - มถินุายน 2565 
พกัซูวอน 1 คนื โซล 2 คนื 

 อิม่อรอ่ยจดัเตม็!!!อาหารเกาหล ี(บลูโกก,ิชาบ ูชาบ,ูไกตุ่น๋โสม,บิบมิบบั,จมิดกั) 
 

เทีย่วดสินยีแ์ลนดเ์กาหลีและชมทิวลปิทีส่วนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์วดัวาวจูองซาชมเศยีรพระพทุธรปูขนาดใหญ่  
แลนด์มารค์ใหมเ่ที่ยว คมิโปเวนสิเกาหล ีเชค็อนิหอคอย N Seoul Tower เทีย่วชมพพิธิภณัฑส์าหรา่ยพรอ้มใสช่ดุฮกับก 
ถนนกาโรซกูลิถนนสายแฟชัน่สดุคลู ชอ้ปปิง้Paju Premium Outlet ถา่ยรปูสุดชคิยา่นยอนนมัดง ชอ้ปปิง้ยา่นฮงแด 
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วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก  พักเด่ียว/เดินทาง 
ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

5-9 พฤษภาคม 65 31,888  
 
 
 

ไมม่รีาคาเดก็ 

 
 
 
 

4,500 

25  
12-16 พฤษภาคม 65 31,888 25  
19-23 พฤษภาคม 65 32,888 25  
26-30 พฤษภาคม 65 31,888 25  
1-5 มถินุายน 65 32,888 25  
◼ FLIGHT:  
DEPARTURE:  OZ742 BKK-ICN 01:10-08:55 
RETURN:         OZ741 ICN-BKK 19:30-23:10  
 
 
 
 

22.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาท์เตอร์สายการบิน Asiana Airlines 
โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า 

 
 
 

01.10 น.   นำท่านเดินทางออกสู่ ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ Asiana Airlines  เทีย่วบนิที ่ OZ742 
08.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ 

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา
ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 
นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หมายเหตุ: เมื่อ
ผ่านเข้าประเทศเกาหลีแล้วนำท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR 
Test (ท่านละ 80,000 วอน ไม่รวมในค่าทัวร์) ตามนโยบาย
และกฏระเบียบการเข้าประเทศ เกาหลีใต้ที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติอินชอน หลังจากนั้นพาท่านเข้าเช็คอินเข้าโรงแรมที่
พักเพื่อรอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัด
วาวูจองซา Waujeongsa Temple ตั้งอยู่เมืองยงอิน จังหวัดเคียงคิโด เป็นวัดนิกายหินยาน สร้างโดยนักบวชแฮต๊อก จุดเด่น
ของวัดอยู่ที่เศียรของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ำ มีความสูง 8 เมตร ได้รับการบันทึกลงกินเนสส์บุ๊คให้
เป็นรูปสลักจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และบริเวณสระน้ำจะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่โดยรอบ และบริเวณเนินเขาในวัดจะมีอุโบสถ
ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนำมาจากอินเดีย นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษา
ระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ.1988 อีกด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) เมนูบูลโกกิ (Bulgogi) อาหารยอดนิยมอีกหนึ่งอย่างของครัวเกาหลีทำจากเนื้อหมูที่
หมักจนได้ที่แล้วนำมาผัดกับผักต่างๆ และวุ้นเส้นของเกาหลี พอให้มีน้ำขลุกขลิกเล็กน้อยปรุงรสให้ออกรสหวานเล็กน้อย 
รับประทานคู่กับข้าวสวย และกิมจิชนิดต่างๆ 

วันที่หนึ่ง          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

วันที่สอง          ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน – วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์                                    อาหารกลางวัน ,เย็น 



 
3 KROZ01 보고싶어  คดิถงึ..จัง  KOrea ทัวรเ์กาหล ีซวูอน โซล 5วัน 3คนื 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ Everland (รวมบัตรแล้ว) ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี สวนสนุกเปิดในหุบเขาท่ี
มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายในสวนสนุกประกอบไปด้วยโซนต่าง ๆ 5 โซน ทั้งโซน American Adventure, Zoo Topia, 
Global Fair, Magic Land และ European Adventure การท่องเที่ยวภายในสวนสนุกแห่งนี้ แนะนำว่า ควรขึ้นรถบัสท่องไปกับ
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าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข และชมความน่ารัก
ของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่น้อย ท่านสามารถทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด 
เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัดชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น หรือท่านสามารถเดินไป
ชมเทสกาลดอกไม้ที่จัดได้อย่างสวยงามเป็นสวนขนาดใหญ่ชมดอกไม้หลากสีสันสวยงาม 

ค่ำ  รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ทางบริษัทมีบริการคูปองให้ท่านละ 1 ใบ (มื้อที่2) 
 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พักเมืองซูวอน 

ที่พัก :  SUWON KOREA HOTEL 3*หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน ก่อนเดินทาง 
 
 

 
 
 

 
เช้ารับประทานอาหารเช้า (เซตคิมบับ+นม)(มื้อที่3) 

น ำ ท่ า น เดิ น ท า ง เข้ า สู่  ก รุ ง โซ ล  จ า ก นั้ น  น ำ ท่ า น ไป  ศู น ย์ ร ว ม เค รื่ อ ง ส ำ อ า ง แ บ ร น ด์ ดั ง เก า ห ลี  เช่ น 
ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWA
SOO ให้ ท่ าน ได้ เลื อ ก ซื้ อ ใน ราค าพิ เศ ษ
หลังจากนั้นพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปปิ้งที่
ได้ช่ือว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย จากนั้น เดินทางไป
ย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีดัง My Name Is 
Kim Sam-soon และ Boys Over Flowers 
F4เกาหลีที่นัมซาน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจ
กลางกรุงโซลบนยอดเขามีหอ Seoul Tower 
(ค่ าทั วร์ รวมกระเช้ า ไป -กลับ  ) 1 ใน  18 
หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 
480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านสู่  
Namsan View Point ให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี นิยมมาคล้องกุญแจไว้ด้วยกันระเบียงทุกด้าน
ของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วย กุญแจหลากหลายสี ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ช่ือว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย  

วันที่สาม          กรุงโซล - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - N Seoul Tower - Starfield Library - ถนนกาโรซูกิล  
                        อาหาร เช้า ,กลางวัน ,เย็น 
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เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) เมนูชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสด
ชนิดต่างๆ และเน้ือหมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย 

   จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ Starfield Library 
ห้องสมุดใหม่สุดชิค ใจกลางห้าง Starfield 
COEX Mall นอกจากจะมีหนังสือมากถึง 
50,000 เล่ม ยังได้รูปถ่ายเก๋ๆ มุมฮิปๆ กับชั้น
วางหนังสือยักษ์  แถมเข้าฟรี !! มี  Wifi ที่
ชาร์ตแบตให้อีกด้วย ส่วนใครเป็นแฟนซีรี่ย์  
Record of youthนำท่านเดินทางสู่ ถนนกา
โรซูกิล ถนนสายแฟชั่นและการดีไซน์ หรือ
เรียกกันว่า Artists’ Street ย่านช้อปปิ้งสุด
คูล แหล่งรวมแฟชั่น คาเฟ่ สุดฮิปของชาว
เกาหลี 

ค่ำ             รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) เมนู BBEYO HAEJANGGUK สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พักกรุงโซล 
ที่พัก: Hotel Skypark Myeongdong / Staz Hotel Myeongdong*หรือระดับใกล้เคียงกัน 

                ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง 
 
 

 
 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (เซตคิมบับ+นม)( (มื้อที่6) 
นำท่านเดินทางสู่ ร้านสมุนไพร Red Pine เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัด
จากน้ำมันสน ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วย
ควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์
สาหร่าย จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการทำสาหร่ายและประวัติ
ความเป็นมาต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั้นตอนการ
ผลิตสาหร่าย ให้ท่านลิ้มลองผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสาหร่ายและ
เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี 
ชุดฮันบก และถ่ายรูปภาพความประทับใจ นำท่านสู่ ศูนย์โสม
รัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูก
กว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกายให้ท่านซื้อเป็นของฝาก นำท่านเดินทางชม พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวัง
เก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็น  ศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทั้งที่ประทับและ
ฐานอำนาจของพระ เจ้าแทจอนและต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนพระที่นั่งคึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่า
ราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่นเพื่อต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัด
ความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญี่ปุ่นในเขต
พระราชวังยังมีพระตำหนักเคียวฮเวรู เป็นอาคารสองชั้น ตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์
สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7) เมนูซัมกเยทัง (ไก่ตุ๋นโสม) เป็นอาหารบำรุง
สุขภาพต้นตำรับชาววัง เสิร์ฟในหม้อดิน ท่ามกลางน้ำซุปที่กำลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่
ขนาดกำลังเหมาะ ผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน นำมาทำความสะอาด ควักเครื่องในออก

วันที่สี่  ร้านสมุนไพร Red Pine - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ใส่ชุดฮักบก - ศูนย์โสมรัฐบาล - พระราชวังเคียงบ็อค –  
                         หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก - Duty Free - เมียงดง     อาหาร เช้า , กลางวัน,เย็น                                                                                                                            
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จนหมด แล้วนำเครื่องยาจีน อาทิ  เกาลัด,เก๋ากี้,พุทราจีน และรากโสม พร้อมด้วยข้าวเหนียว ใส่ลงไปในตัวไก่ แล้วผ่านการตุ๋นจน
ได้ท่ี เนื้อไก่ล่อนจนสามารถรับประทานได้อย่างสะดวก เพิ่มรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทป่น 
จากนั้น นำท่านย้อนรอยอดีตกลับไปยังสมัยโชซอน 
หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก หมู่บ้านโบราณที่ซ่อนตัวอยู่
ท่ามกลางเมืองใหญ่  ในแต่ละฤดูกาลจะมีบรรยากาศที่
แตกต่างกันโดยสิ้น เชิง  หมู่บ้านแห่งนี้ยังรักษาความ
สวยงามของหมู่บ้านโบราณดั้งเดิมเอาไว้ได้เป็นอย่างดีถือ
เป็ นหนึ่งในหมู่บ้านแบบฮันอกที่มีชื่อเสียงมากที่สุด  ใน
ประเทศเกาหลีปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอด
นิยม และยังถูกล้อมรอบไปด้วยสถานที่เชิงประวัติศาสตร์
อาทิ พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังชางด็อกกุง ซึ่ง

บ้านฮันอกหลายหลังในหมู่บ้านได้ถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์
วัฒนธรรม เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหารมากมาย ที่นี่มุมถ่ายรูป
ชิคๆ ที่พลาดไม่ได้ถึง 8 จุด หากใครที่มีเป้าหมายว่าจะเก็บ
ให้ครบทั้ง 8 จุดก็เตรียมฟิตร่างกายให้ดีๆ เพราะในบางจุด 
จะเป็นเนินที่ค่อนข้างลาดชัน นำท่านชมแหล่งช้อปปิ้งปลอด
ภาษี Duty Free ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ 
นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป 
หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่าง
เต็มที่   ถึงเวลานำท่านเดินทางช้อปปิ้งที่ เมียงดง หรือ 
สยามสแควร์เกาหลี เลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของ
เกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA 
TIGER และสินค้าจากแบรนด์ เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสำอางเช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบ
ฟุตได้ที่นี้  และKRISPY KREMEโดนัท ที่สุดแสนอร่อย 

ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) เมนูบิบิมบับ ข้าวยำเกาหลี กับ ซุป สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสด
ชนิดต่างๆ และเน้ือหมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย  
ที่พัก: Hotel Skypark Myeongdong / Staz Hotel Myeongdong *หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง 

 
 
  

 
 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเช้า (เซตคมิบับ+นม)(มือ้ที9่) 

วันที่ห้า              ช้อปปิ้งย่านฮงแด - 934 King's cross Cafe – Yeonnam dong Central Park - เมืองคิมโป GIMPO – 
           Super Market –  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                        อาหาร เช้า ,กลางวัน
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นําท่าน ช้อปปิ้งย่านฮงแด ย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก สินค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่
ทันสมัยและราคาไม่แพง เช่น เสื้อผ้าที่ออกแบบเองโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ เครื่องสําอาง 
รองเท้า ของกิ๊ฟชอป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆและยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทั่วไปเช่น EVISU, ZARA 
อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจําหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจใน
หมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอีกด้วย ซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษ

ตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ นำท่านเดินทางสู่ จากนั้น นำท่านไปถ่ายรูปที่ 934 
King's cross คาเฟ ่ธีม"แฮรร์ี ่พอตเตอร์" คาเฟ่เกาหลีที่แฟนๆ แฮร์รี่ ห้ามพลาด พาเหล่าสาวกแฮรี่ได้เข้าไปสัมผัสโลกพ่อ
มดมุมถ่ายรูปสวยๆพร้อมพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย(ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม ) ย่านยอนนัมดง Yeonnam dong Central 
Park เป็นสวนสาธารณะที่ดัดแปลงมาจากทางรถไฟเก่า บรรยากาศร่มรื่น มีร้านกาแฟ ร้านเสื้อผ้า สตูดิโอศิลปะ รอบๆ ให้
ท่านเดินชมพร้อมถ่ายภาพสวยๆ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อที่10) เมนูจิมดัก (Jimdak) หรือไก่ตุ๋นซีอิ๊วเกาหลี ผสมกับวุ้นเส้นที่เหนียวนุ่ม หัวหอม
ใหญ่ รสชาติคล้ายไก่พะโล้ของไทยแต่จะเผ็ดกว่านิดหน่อย เป็นเมนูชื่อดังจากเมืองอันดง 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคมิโป GIMPO เวนิสแห่ง
เกาหลี  เป็นแลนด์มาร์คใหม่  ใกล้กรุงโซล ที่  
Laveniche March Avenue เ มื อ ง คิ ม โ ป 
จังหวัดคยองกี ที่นี่ตั้งใจสร้างขึ้นมาธีมเวนิส ให้
ท่านชมบรรยาการโรแมนติกสไตล์  เมืองเวนิส 
ช้อปปิ้ง และเช็คอินจุดถ่ายรูปสวยๆ และที่นี่ยัง
เป็นสถานที่ถ่ายซีรี่ย์หลายเรื่อง เช่น Tale of 
the Nine Tailed หรือ Alice ก่อนเดินทางกลับ
นำท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้าน Super Market ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น 
บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้
ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อ
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

19.30 น.  เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ Asiana Airlines เทีย่วบนิที ่OZ741 
23.10 น .   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 

 

 **ผูเ้ดินทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลกำหนด แบบ “Test & Go” 
ยงัคงตอ้งทำการจองแพค็เกจโรงแรม Test & Go เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ RT-PCR ** 

Update 30/3/2565 
***************************** 
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หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วง
เทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่าน
ท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
 
เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( บงัคบัใช ้15 มีนาคม 2565 ) 
 
► ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย  
1. ผู้เดินทางจำเป็นต้องตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อน(ภาษาอังกฤษ)นำมาใช้ในการ
เช็คอินบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ เคาท์เตอร์สายการบิน 
2. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี / ตั้งครรภ์ / ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ฉีดวัคซีน จะต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ และต้องมี RT-
PCR ใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 
 3. ผู้ที่หายจากโควิดแล้วโดยมีใบรับรองไม่เกิน 6เดือน (นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลจนถึงวันเดินทาง) ภาษาอังกฤษ 
4. ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ทางบริษัทดำเนินการลงทะเบียนให้) 
5.ลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)  
►ผู้เดินทางเข้าประเทศเกาหลีจะต้องได้รับวัคซีน ครบโดสแล้ว  
ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้วอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง  สามารถเดินทางได้ในวันที่ 15 และเข็มล่าสุดที่ฉีดไม่เกิน 6 เดือน หรือ 
180วัน สามารถเข้าไปท่องเที่ยวเกาหลีใตไ้ด้ **ผู้ท่ีได้รับการฉีดวัคซีนสองชนิดที่แตกต่างกันจะถือว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน** 
►เมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลี  
1.เมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลี ต้องทำการตรวจ RT-PCR  ที่ประเทศเกาหลี ภายใน 24 ชม.โดยผลตรวจเป็นลบ จึงจะสามารถเดินทาง
ท่องเที่ยวได ้
► เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค     
    กระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม) 
3. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอพร้อม) 
4. หลักฐานการจอง แพ็คเกจโรงแรมTest & Go โรงแรมที่จองต้องเป็นโรงแรมมาตรฐาน SHA Extra+, AQ, AHQ, หรือ OQ ซึ่งรวมค่า
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ค่ารถไปรับจากสนามบินมายังโรงแรม และค่าชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองแบบ ATK (สามารถ
จองผ่านบริษัททัวร์หรือท่านสามารถจองเองได้)  
5.ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 
6.เอกสารจากการลงทะเบียนผ่านการอนุมัติระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (จากทางบริษัทดำเนินการ
ลงทะเบียนให้) 
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►การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สำหรับคนไทย ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass (บริษัทดำเนินการให้) 
ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมเอกสารให้พร้อม 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) 
2. VISA (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) 
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อกำหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificateและ 

International Vaccinated Certificate) 
4. ประกันสุขภาพท่ีครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD 50,000 (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น( 
5. เอกสารจากการลงทะเบียนผ่านการอนุมัติระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (จากทางบริษัทดำเนินการ

ลงทะเบียนให้)  (กรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน K-ETA  ทางบริษัทขอคิดค่าดำเนินการ 500 บาท ) 
ขั้นตอนที่ 2 : ลงทะเบียน Thailand Pass (บริษัทดำเนินการให้) เอกสารที่ต้องใช้ตามรายละเอียดขั้นตอนที่1 

ลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย เมื่ออนุมัติแล้วจะได้รับ Thailand Pass QR Code สำหรับการเดินทางเข้า
ประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 
1.แสดงเอกสาร Thailand Pass QR Codeต่อเจ้าหน้าท่ีสนามบินที่ท่านมาถึง 
2.ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเข้าเมือง และกรมควบคุมโรค 
3.ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลกำหนด Test and Go (TG) เงื่อนไข ดังนี้ 
- เมื่อเดินทางถึงสนามบินที่ไทย มีรถโรงแรมมารับไปท่ีโรงแรม 
- รับการตรวจหาเช้ือโควิด-19 แบบ RT-PCR รอผลตรวจฯ ในห้องพัก 
- เมื่อผลตรวจฯ เป็นลบ สามารถเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม และเดินทางกลับได ้
- วันที ่5 นับจากวันที่ถึงไทย ตรวจหาเช้ือโควิด-19 แบบ ATK ด้วยตัวเองและรายงานผลในแอปพลิเคชัน หมอชนะ 

        
 เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณทีีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น  
► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ  
- กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท  
 กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน Vaccinated Certificate และ International Vaccinated 
Certificate (จากแอปหมอพร้อม) พร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์ 
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- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจำเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่
บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น 
**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง )จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า  6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้ า
หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า หน้า3** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี

พาสปอร์ตหมดอายุ   **กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ  
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้าม)ี 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 
 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
(บริษัทดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมดหรืออย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   )ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป -กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้(  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้

ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน ASIANA AIRLINES สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง1ชิ้น ไม่เกิน 23 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 

กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย
ค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ
แผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้น
ภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆ
ประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง 
เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัย
เดินทางอันนีโดยท้ังนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข ้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ 
Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 
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9. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่าบริการลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท /ท่าน  สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน 
8. ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ 
9. แพคเกจ “Test & Go” เพื่อรอผลการตรวจหาเช้ือโควิด-19 (บริษัทมีแพ็คเกจสำหรับท่านท่ีสนใจหรือท่านสามารถจองเองได้) 
10. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR เมื่อถึงประเทศเกาหลี  

  
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และ
เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย
โรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะ
ขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่
สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้
จัดกำกับเท่านั้น 



 
11 KROZ01 보고싶어  คดิถงึ..จัง  KOrea ทัวรเ์กาหล ีซวูอน โซล 5วัน 3คนื 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
1 2 . การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผน
ประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง 
และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึง
สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่ง
ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่า
ข้อบังคับ ตาม พ  .ร .บ . ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษา
เงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มา
ที่บริษัทฯ 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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