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วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ      

2 สนามบินอินชอน – นัมซาน ทาวเวอร์ – คลองชองกเยชอน    
GRAND PALACE HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

3 
เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  – กรุงโซล – COSMETIC SHOP  
ผลิตภัณฑ์น ้ามันสน – ย่านเมียงดง - สะพานน ้าพุสายรุ้งบันโพ 

   
SKYPARK MYEONGDONG 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

4 
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – พระราชวังเคียงบก – ร้านโสม – ศูนย์สมุนไพร
โสม – ศูนย์ฮอตเกนามู – ดิวตี้ฟรี – ย่านฮงแด    

SKYPARK MYEONGDONG 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

5 
พลอยอเมทิส – เมืองพาจู – หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู – Dirty Trunk Cafe  
Malddong Donut – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน  
สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย 

    



Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ  

22.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
พร้อมอ านวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

 
Day2 สนามบินอินชอน – นัมซาน ทาวเวอร์ – คลองชองกเยชอน 

 
 01.20   ออกเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T’WAY AIR เที่ยวบินที ่TW 102 
 08.55   เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของ  

 สนามบิน  
 

 ส าคัญโปรดอ่าน : หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง จะต้องท าการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศเกาหลี ซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายและระเบียบการเข้าประเทศของเกาหลี โดยขั้นตอนนี้อาจใช้เวลา
ในการรอผล 3 – 5 ชั่วโมงโดยประมาณ และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมประมาณท่าน
ละ 80,000 วอน  
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านไปยังหนึ่งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย นัมซาน ทาวเวอร์ 
(Namsan Tower) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐาน
หอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน ไม่ว่าจะเป็น
ช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังได้รับความนิยมเสมอมา ทั้งจาก 



 
 

นักท่องเที่ยวและคู่รักชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า 
นับเป็นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด 
นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์ส าคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอินคือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love 
Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่า คู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล *ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้น
ลิฟทป์ระมาณท่านละ 11,000 วอน 
น าท่านเดินทางไปยัง คลองชองกเยชอน เป็นล าธารที่ไหลผ่านใจกลางกรุงโซลซึ่งเป็นพ้ืนที่
พักผ่อนหย่อนใจที่ทันสมัย และเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ส าหรับ
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เมื่อมาเยือนยังกรุงโซล 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก GRAND PALACE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
Day3 ยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – COSMETIC SHOP – ผลิตภัณฑ์น ้ามันสน – ย่านเมียงดง 
            สะพานน ้าพุสายรุ้งบันโพ 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  



 
ถูกขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาประกอบไปด้วยโซนต่างๆ ดังนี้ Global Fair, 
Magic Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านก้าวผ่านประตูเข้าไปในสวนสนุก
เอเวอร์แลนด์ พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแต่ง 

 
ด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวันออกและอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเข้ากันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ที่ Magic Tree 
ต้นไม้แฟนตาซีขนาดใหญ่ที่จะเปลี่ยนธีมไปตามเทศกาลต่างๆ ถือเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คส าหรับนักท่องเที่ยว  



ใครชอบเครื่องเล่นหวาดเสียวต้องห้ามพลาดเด็ดขาด สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟ เหาะตีลังกา 
(Rolling X-Train) ที่เร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 2 รอบ เฮอร์ริเคน (Hurricane) เครื่องเล่นที่จะหมุนๆ เหวี่ยงๆ ให้หัวใจ
เต้นรัวกับความสูงเกือบ 20 เมตรจากพ้ืนดิน! ดับเบิ้ลร็อกสปิน (Double Rock Spin) ที่จะหมุนๆ ตีลังกา 3 ตลบ 
 
 
 
บนอากาศด้วยความสูงที่แทบกลั้นหายใจ เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจไปกับเจ้าเรือ
เหาะยักษ์ที่จะเหวี่ยทุกคนขึ้นไปสูงถึง 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลค์ท่ีพลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะ
รางไม้ (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไม้ที่สูงชันเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ่งมีความชันถึง 77 องศา และวิ่งด้วยความเร็ว 
104 กิโลเมตร/ชั่วโมง  

 
พักเหนื่อยจากเครื่องเล่นหลุดเข้ามาในโลกของเหล่าสัตว์มากมาย โซน Zootopia หนึ่งในสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของ
เกาหลี มีสัตว์มากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ์ พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ขึ้นไปบนรถบัส
ซาฟารีเพ่ือใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์ป่ายิ่งขึ้นอย่างโซน Safari World พบกับสัตว์ที่น่าเกรงขามอย่างสิงโตเจ้าป่า เสืออันดุ
ร้าย และหมีตัวใหญ่ที่อาจจะโผล่มาทักทายคุณได้ทุกเมื่อ ตะลุยเข้าไปในโซน Lost Valley ตื่นเต้นไปกับการนั่งรถ
สะเทิ้นน ้าสะเทิ้นบก พร้อมเพลิดเพลินกับการชมสัตว์ต่างๆ ที่เดินเล่นอย่างอิสระ ถ้าโชคดีอาจจะได้พบกับสัตว์เหล่านี้มา
ขอขนมกินถึงหน้าต่างรถเลยทีเดียว 



 
 

เปลี่ยนบรรยากาศจากเหล่าสัตว์โลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา สวนดอกไม้สี่ฤดู เดินชมสวนดอกไม้ที่ก าลัง
ออกดอกบานสะพรั่งอวดสีสัน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ด้วยสีสันที่สดของดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับความนิยมอย่างมาก ท่านไม่ควรพลาดที่จะมา
ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็นที่ระลึก รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน  
 ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนมีนาคม - มิถุนายน จะสามารถชมสวนดอกทิวลิป และ

ดอกกุหลาบ  
 ในช่วงฤดูร้อน ประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม จะสามารถชมสวนดอกลิลลี่ 
 ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนกันยายน - ตุลาคม จะสามารถชมสวนดอกเบญจมาศ 

 
 
 
 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก อาหาร
เกาหลี เติมไม่อ้ัน 
 

จากนั้นน าท่านแวะช้อปที่ร้านเครื่องส าอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพ่ือเลือกซ้ือ
กลับไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บ ารุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และแบ
รนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน ้าแตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็น
ต้น และยังมีสินค้าอ่ืนๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครมี ยาสระผม ฯลฯ 



 

น าท่านเรียนรู้การท าผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก ผลิตภัณฑ์น ้ามันสน มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุม
อาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 

 

จากนั้นน าท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง (Myeongdong Market) แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของ
สาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น ้าหอม เครื่องส าอางค์ท้ังแบรนด์เนม
ชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่
ตลาดนี้  อาทิ เช่น ร้านเครื่องส าอางค์ค์ที่คุ้นหูคนไทยที่ ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องส าอางค์ค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มี
ขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้
เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น  

จุดแนะน า “เมียงดงสตรีทฟู้ด” มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่า
กิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอส
ซาเรลล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนี้มีอยู่เกือบทุกซอก
ทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ด าจาจังมยอน หนึ่งในเมนสูุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบ



เห็นได้ทั่วไปในเมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพ่ิมเข้ามาอีกหนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วย
เกลือ เป็นต้น แต่หากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมทีก่ดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต 

 

 
 

 
 

 
น าท่านชม สะพานน ้ าพุสายรุ้ งบันโพ  (Banpo Bridge 
Rainbow Fountain) เป็นสะพานสายรุ้งที่ลงกินเนสส์บุ๊
คว่ายาวที่สุดในโลก โดยมีการติดตั้งโปรแกรมให้บรรเลงน ้าพุ
ในเวลาต่างๆทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งในกลางวันน ้าพุที่
แสดงจะมีการตั้งค่่าระดับการแสดงกว่า 100 รูปแบบให้



ออกมาคล้ายกับใบของต้นวิลโลว์ก าลังพริ้วไหว และเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน ไฟกว่า 200 ดวงก็จะสว่างสไหวควบคู่
กับน ้าพุที่ก าลังเต้นระบ าไปตามจังหวะประสานกับดนตรีที่ไพเราะ 
 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมน ูคัมจาทัง หรือ ซุปกระดูกหมูมันฝรั่งเกาหลี 
ที่พัก SKYPARK MYEONGDONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
Day4 หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – พระราชวังเคียงบก – ร้านโสม – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์ฮอตเกนามู  
            ดิวตี้ฟรี – ย่านฮงแด 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านไป หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) หรือบางคนเรียกว่า หมู่บ้านบุคชอน
ฮันอ๊ก เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็
ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะส าหรับคนที่ชอบสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมู่บ้านบุกชอนฮันอกถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เมื่อนักท่องเที่ยวได้
ไปเยือนแล้ว จะได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดั้งเดิม
ของเกาหลีกว่า 100 หลัง (รูปแบบบ้านแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮันอก(hanok)) ซึ่งเก่าแก่มาตั้งแต่
สมัยโชซอน ส่วนชื่อ บุคชอน(Bukchon) แปลว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือ ซึ่งตั้งตามต าแหน่งที่อยู่ทางทิศเหนือ
ของสถานที่ส าคัญ 2 แห่งของกรุงโซล คือ คลองชองกเย 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี้ หรือ ไก่ผักซอสพริกเกาหลี 
 



 
  

จากนั้นน าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) พระราชวังแห่งแรก
ของราชวงศ์โชซอนที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็นครั้งแรกต้องไม่พลาดที่จะแวะ
มาเยือน ด้วยฉากหลังของพระราชวังนั้เป็นภูเขาพูกักซาน ท าให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็น 
The Grand Palace ของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ พระที่นั่งคึนจองวอง เป็นพระที่นั่งที่
กษัตริย์ใช้ออกว่าราชการและเป็นที่ทรงงาน ภายในพระที่นั่งไม่สามารถเข้าไปชมได้ แต่สามารถถ่ายภาพจากด้าน
นอกได้ *กรณีที่พระราชวังเคียงบกกุงไม่เปิดท าการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทดแทนเป็น 
พระราชวังชางด็อกกุง  

 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อย
อาหาร ปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบ และเพ่ิมพละก าลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจ
ขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง  
จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูง
เหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา 

 จากนั้นน าท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์
เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้าหอม เสื้อผ้า เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดัง 
และสินค้าแบรนด์อ่ืนๆ อีกมากมาย โดยชั้นใต้ดินจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น 
PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, 



MIU MIU เ ป็ น ต้ น  ใ น ส่ ว น ข อ ง ชั้ น ที่  1  เ ป็ น ช็ อ ป  
 

CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นต้น ชั้น 2 
เ ป็ น ช็ อ ป  
MCM ชั้นที่  3 เป็นโซนเครื่องส าอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, 
LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็ น ต้ น 
ชั้น 4 จะเป็นสินค้าแบรนด์เนมอ่ืนๆ และชั้นที่ 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร 

 

 
จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ย่านฮงแด (Hongdae Street) เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มี
ผลงานศิลปะที่ส่วนใหญ่เป็นศิลปะแนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพ้ืนที่ของถนนปิกัสโซ่ที่ขึ้นชื่อของย่านนี้ 
นอกจากนั้นที่นี่ยังมีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงท าให้ที่นี่เป็นสีสัน
ของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 
ที่พัก SKYPARK MYEONGDONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
Day5 พลอยอเมทิส – เมืองพาจู – หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู – Dirty Trunk Cafe  Malddong Donut – 

ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 
น าท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน า
โชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาท าเป็น
แหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ น าท่านเดินทางสู่ เมืองพาจู (Paju) หนึ่งในเมืองของจังหวัดคย็องกี ซึ่งเป็น
เมืองเล็กๆ นอกกรุงโซล 

 

น าท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู (Paju Provence Village) เป็นหมู่บ้านที่มีสีสันสดใส หลากสีจนเราคุ้นเคย 
และรู้จักกันดีในนามของ “หมู่บ้านสีลูกกวาด” ภายในหมู่บ้านประกอบไปด้วยร้านค้าเล็กๆ ที่มีสีสันรวมตัวกันจึงท าให้
หมู่บ้านแห่งนี้เปรียบเสมือนหมู่บ้านแห่งเทพนิยายจึงเหมาะแก่การถ่ายรูป
อย่างยิ่ง รวมถึงยังสามารถช้อปปิ้งได้อีกด้วย 

 



จุดแนะน า “Maison Objet” เป็นแหล่งรวมสินค้าเครื่องครัวทั้งหมดตั้งแต่จานเล็ก ๆ น่ารักไปจนถึงหม้อ กล่อง
อาหาร และขวดน ้าทรัมเลอร์ 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยน าหมูลงใน

กระทะพร้อมน ้าซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย 
 

น าท่านเดินทางไปยัง เดอตี้ทรัง (Dirty Trunk) เป็นคาเฟ่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในโซเชียลมีเดียและได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นร้านกาแฟที่ต้องไปของเมืองพาจู การตกแต่งภายในเหมือนเป็นโรงงานสมัยก่อน และเพดานที่สูงท าให้
รู้สึกถึงความสง่างามจากทางเข้า ตู้ขนมหวานและพ้ืนที่ครัวที่มีแสงสว่างสวยงามมีความสะดุดตาเป็นอย่างมาก และมีที่
นั่งและโซฟาท่ัวทั้งบริเวณร้าน ท าให้คาเฟ่แห่งนี้มีบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง 

 

  
 

หลังจากนั้นน าท่านไปยัง คาเฟ่โดนัท หรือ Malddong Donut หากใครที่เป็นสายคาเฟ่ตัวยงแล้วละก็ ต้องห้ามพลาด
เลยกับ ‘Malddong Donut Dessert Town’ คาเฟ่ขนมหวานที่ติดอันดับค าค้นหาในเว็บไซต์ชื่อดังของเกาหลีอยู่
ในตอนนี้ เป็นคาเฟที่สวยงามแปลกตามาก เพราะการจัดตกแต่งสีสันสดใสทั้งภายในและภายนอกร้านที่เป็นเอกลักษณ์
ไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมขนมหวานนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น เค้ก เบเกอรี่ ไอศกรีม โดนัท เครื่องดื่มหลาย
ชนิด ฯลฯ 
น าท่านเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อก
โกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้าง
หน้าโสม เครื่องส าอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็นต้น 



 

 
 

 
ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ 

20.25 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน T’WAY AIR เที่ยวบินที่ TW101 
00.25 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

17 – 21 กรกฎาคม 
2565 

24,990 24,990 14,990 5,000 

24 – 28 กรกฎาคม 
2565 

26,990 26,990 16,990 5,000 

 
อัตราค่าบริการส าหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 
อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท 
 

ลงทะเบียนให้ครบ 4 ขั้นตอน 

 ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน K-ETA โดยช าระค่าธรรมการลงทะเบียนเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท  
 ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียน Q-CODE  
 ขั้นตอนที่ 3 ลงทะเบียนตรวจ PCR ที่เกาหลี โดยช าระค่าบริการเพิ่ม ท่านละ ประมาณ 80,000 

วอน 
 ขั้นตอนที่ 4 ลงทะเบียน THAILAND PASS  

 
** สั่งซ้ือซิมกับเราสะดวกไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก รอรับได้เลยที่สนามบิน ** 
 
ส าหรับซิมอินเตอร์เน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ พม่า อินโดนีเซีย โดยมี DATA ให้ใช้งาน 4GB สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 8 วัน หาก
ท่านใดสนใจสั่งซื้อซิม สามารถสั่งซื้อได้กับทางเจ้าหน้าที่ และช าระเงินพร้อมมัดจ าค่าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 



 
 
ส าคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และช าระ
ส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้
คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ
ออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการ
แนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะน าเท่านั้น 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพ่ือขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่าง
น้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอ่ืน
ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท าความสะอาดห้องพัก
เพ่ิมเตมิ ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้
เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

7. ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้เพ่ือโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ สมุนไพร
โสม สมุนไพรฮอตเกนามู น ้ามันสน ศูนย์เครื่องส าอางค์ (คอสเมติค) พลอยอเมทิส และร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) ซึ่ง
จ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้าน
รัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก 
ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 
 

7.1 ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุป๊ทัวร์ 
โดยไม่ลงร้านช็อปปิ้ง เช่น ร้านโสม/ฮอกเกนามู/น ้ามันสน/เครื่องส าอางค์คอสเมติค/พลอยอเมทิส ทาง
บริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน 



 
ข้อมูลการเตรียมตัวในการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยและประเทศเกาหลี (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2565) 
 
 การเตรียมตัวก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

1. ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (ทางบริษัทบริการการลงทะเบียนให้)  
o เอกสารประกอบการลงทะเบียน K-ETA 

 ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ (รูปถ่ายจากมือ

ถือไม่สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้า

ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หน้า 

 รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังต้องเป็นพ้ืนสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน โดยสแกน

ไฟล์เป็นรูปภาพ 

 

 

2. เอกสารใบรับรองผลตรวจเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึ่งถูกรบัรองภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง  
o ส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และสตรีมีครรภ์ ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 

จะต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ และต้องมีใบรับรองผลตรวจเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR 
ซึ่งถูกรับรองภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง) 

o ส าหรับผู้ที่เคยได้รับเชื้อ COVID-19 จะต้องมีเอกสารใบรับรองที่ระบุผลว่าไม่พบเชื้อ COVID-19 และ
ใบรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลจนถึง ณ วันที่เดินทาง โดยเอกสาร
ต้องเป็นภาษาอังกฤษ  

** ทั้งนี้ผู้เดินทางจะต้องท าการส่งข้อมูลในข้อ 2 มาให้ทางบริษัทในรูปแบบไฟล์ PDF เพ่ือท าการลงทะเบียน Q 
CODE 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ** 

3. ลงทะเบียน Q CODE (ทางบริษัทบริการการลงทะเบียนให้) 
o เอกสารประกอบการลงทะเบียน Q CODE 

 ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ (รูปถ่ายจากมือ

ถือไม่สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้า

ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หน้า 

 รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังต้องเป็นพ้ืนสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน โดยสแกน

ไฟล์เป็นรูปภาพ 

 เอกสารใบรับรองผลตรวจเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึ่งถูกรับรองภายใน 48 ชั่วโมงก่อน

เดินทาง  

4. ลงทะเบียนตรวจ PCR ที่เกาหลี (ทางบริษัทบริการการลงทะเบียนให้) 
5. ลงทะเบียน Thailand Pass (ทางบริษัทบริการการลงทะเบียนให้)  

o เอกสารประกอบการลงทะเบียน Thailand Pass 
 เอกสารการจองแพ็กเกจ Test & Go  

** ในกรณีทีลู่กค้าจองแพ็กเกจ Test & Go จะต้องท าการส่งข้อมูลการท าจองให้กับบริษัทเพ่ือท าการลงทะเบียนให้ ** 



 เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง 
(Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate) 

** ผู้เดินทางจะต้องได้รับวัคซีนครบโดส รวมถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนสองชนิดแตกต่างกัน แล้วอย่างน้อยก่อนวันเดินทาง 
14 วัน และเข็มล่าสุดที่ฉีดไม่เกิน 6 เดือนหรือ 180 วัน ในการเข้าประเทศเกาหลี ** 
ตัวอย่างการรับวัคซีน  ที่สามารถเดินทางได ้   

เข็มที่ 1 Pizer/หรือยี่ห้ออ่ืนๆ 
  เข็มที ่2 Pizer/หรือยี่ห้ออ่ืนๆ 

เข็มที่ 3 Moderna/หรือยี่ห้ออ่ืน ได้รับวัคซีนล่าสุด วันที่ 25 ธันวาคม 2564  
(นับจากวันเดินทางแล้วมีอายุไม่เกิน 6 เดือน หากมีอายุการรับวัคซีนเกินจะต้องท าการรับ
วัคซีนใหม่อีกครั้งโดยที่เข็มล่าสุดจะต้องฉีดก่อน 14 วันเดินทาง) 

 
 
 
แบบสอบถามข้อมูลเพื่อการกรอกลงทะเบียน K-ETA 

!!! ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด !!! 

 

1. ชื่อ-นามสกุล ปัจจุบนั ตามหน้าหนังสือเดินทาง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)............................................................................ 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด................................................................................................................................................................... 
3. เพศ        ชาย          หญิง 
4. สถานภาพ     โสด     สมรส          หย่า          หม้าย          แยกกันอยู ่         มีบุตรร่วมกัน  
5. หมายเลขบัตรประชาชน..................................................................................................... ................................................ 
6. หมายเลขพาสปอร์ต.............................................วันที่ออก..............................วันหมดอายุ............................................... 
7. เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................อีเมล์............................................(หากไม่มีกรณุาระบขุองคนในครอบครวั/เพ่ือน) 
8.  อาชีพปัจจุบัน (การท างาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ,ต าแหน่งงาน, หากเป็นแม่บ้านหรือเกษียณอายุ กรุณาระบุด้วย

................................................................................................................................................. .......................................... 
9. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศเกาหลี  

เคย ....................ครั้ง จุดประสงค์ในการเดินทางเพ่ือ ....................................................  
ไม่เคย 

10. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ประเทศเกาหลี 
เคย ....................ครั้ง จุดประสงค์ในการเดินทางเพ่ือ ....................................................  
ไม่เคย 
 

ตัวอย่างการกรอกแบบสอบถามข้อมูลเพื่อการกรอกลงทะเบียน K-ETA 

 

1. ชื่อ-นามสกุล ปัจจุบนั ตามหน้าหนังสือเดินทาง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)............................................................................ 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด................................................................................................................................................................... 
3. เพศ        ชาย          หญิง 

MISS SUNISA SUWANNASEE 
18 พฤศจิกายน 2538 

 
 



4. สถานภาพ     โสด     สมรส          หย่า          หม้าย          แยกกันอยู ่         มีบุตรร่วมกัน  
5. หมายเลขบัตรประชาชน..................................................................................................... ................................................ 
6. หมายเลขพาสปอร์ต.............................................วันที่ออก..............................วันหมดอายุ............................................... 
7. เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................อีเมล์............................................(หากไม่มีกรณุาระบขุองคนในครอบครวั/เพ่ือน) 
8.  อาชีพปัจจุบัน (การท างาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ,ต าแหน่งงาน, หากเป็นแม่บ้านหรือเกษียณอายุ กรุณาระบุด้วย

................................................................................................................................................. .......................................... 
9. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศเกาหลี  

เคย ....................ครั้ง จุดประสงค์ในการเดินทางเพ่ือ .................................................... 
ไมเ่คย 

10. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ประเทศเกาหลี 
เคย ....................ครั้ง จุดประสงค์ในการเดินทางเพ่ือ ....................................................  
ไม่เคย 

 
 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอยื่นลงทะเบียน K-ETA ส าหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
 

1. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ (รูปถ่ายจากมือถือไม่สามารถใช้ได้) มี
อายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต ่ากว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังต้องเป็นพ้ืนสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ 
 

            
 
ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ การยื่นลงทะเบียน K-ETA ที่ท่านควรทราบ 
 

1. หลังจากท าการยื่นลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผลการลงเบียนแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี้ 
1.1 OK หมายถึง ผ่านการลงทะเบียน (มีอายุการใช้งานได้ 2 ปี ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง โดยแต่ละครั้งพ านักได้ไม่เกิน 

90 วัน) 

1-0000-00000-00-0 
AB10000 1 ม.ค. 2565 1 ม.ค. 2570 

083-000-0000 abc@gmail.com 

พนกังานบรษิัทเอกชน 

 

 

1 ทอ่งเทียว 

5 ทอ่งเทียว 



1.2 NOT OK หมายถึง ไม่ผ่านการลงทะเบียน ไม่มีสามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่ประเทศต้นทาง 
1.3 SELECTEE หมายถึง สามารถออกเดินทางยังประเทศต้นทางได้ แต่เมื่อไปถึงยังประเทศปลายทางจะต้องผ่าน

การพิจารณาอีกครั้งซึ่งอาจจะผ่าน หรือไม่ผ่านขึ้นอยู่กับดุลยพินิจทางเจ้าหน้าที่ 
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมในการลงทะเบียน เนื่องจากการพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎหมาย

ของประเทศนั้นๆ โดยทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด ทางผู้จัดไม่สามารถ

เข้าไปแทรกแซงได้ 

3. ในกรณีที่ผลการลงทะเบียนของลูกค้าคือ SELECTEE และทางลูกค้าตัดสินใจเดินทางเพ่ือรับการพิจารณาอีกครั้ง ณ 

ประเทศปลายทาง หากถูกปฏิเสธเข้าประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆ  

ที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้นท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆ เรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสาย

การบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หากต้องกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวัน 

 

 

เดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ และสายการบินเป็นผู้  

พิจารณาเท่านั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 



 สอบถามผ่าน Line กด -> https//:lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http//:m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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