
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 23598 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 
 

โดยสายการบิน จนิแอร ์(LJ)  
 

เดนิทาง : กรกฎาคม – กนัยายน 2565  



 

 

ตารางบนิ ( ขึน้เครือ่งสวุรรณภมู ิ) 

ขาไป LJ 002    กรงุเทพ (BKK)  -   อนิชอน (ICN) เวลา 01.45 – 09.05 น. 

ขากลบั LJ 001    อนิชอน (ICN)    -   กรงุเทพ (BKK) เวลา 20.55 – 00.35+ น. 

 
รายการโปรแกรมทวัร ์

 
วนัแรก       กรงุเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ–  สนามบนิอนิชอน (ประเทศเกาหลีใต)้ 
 
22.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้า 7  เคาน์เตอร์ K สายการบิน 

จินแอร ์(LJ) โปรดสังเกตป้ายต้อนรับที่สนามบิน  “HAPPY TOGETHER”  โดยมีไกด์คอยให้การต้อนรับ และ
อำนวยความสะดวกแก่ท่าน 

 
วนัทีส่อง สนามบนิอนิชอน – ตรวจ RT-PCR – ไชนา่ทาวนเ์กาหล ี– ชมหมูบ่า้นเทพนยิายลอ่งเรอืเฟอรี่ @ วอมโิด – 
ปัน่จกัรยานบนรางรถไฟ Rail Bike เลยีบชายทะเล   เขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั 
 
01.45 น. เดินทางสู่ประเทศ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน จินแอร์ (LJ) เที่ยวบิน LJ 002 
09.05 น.   ถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ

เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมือ่ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ ( ผา่น ตม. เกาหลแีลว้ ) นำทา่นไปตรวจ COVID-19 แบบ RT-

PCR ทีส่นามบนิอนิชอน ทา่นละ 80,000 วอน (ไมร่วมในคา่ทวัร ์) ตามนโยบายและกฏระเบยีบการเขา้ประเทศ
เกาหลใีตท้ีส่นามบนินานาชาตอินิชอน  
เมือ่ทราบผลตรวจ RT-PCR เรยีบรอ้ยแลว้   

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนำท่านไปเดินเล่น “ไชน่าทาวน์” ( CHINA TOWN ) บอกเลยว่าที่เกาหลีก็มีไชน่าทาวน์ แหล่งช้อปปิ้ง
ของกินของใช้ อารมณ์เหมือนมาเดินเยาวราชบ้านเราเลยที่เดียว  บรรยากาศในเมืองนี้ เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ใน
เมืองจีน อย่างนั้นเลย อาหารที่ขาย ขนมต่างๆ ล้วนเป็นวัฒนธรรมที่ส่งผ่านมาจากประเทศจีน จากนั้นนำท่าน
ไปแวะถ่ายรูปกับ “หมู่บ้านเทพนิยาย” (DONGHWA VILLAGE) เป็นถนนเส้นเล็กๆ แต่น่าเดินถ่ายรูปมาก 
เนื่องจากถนนเส้นนี้ เต็มไปด้วยบ้านที่มีการเพนท์กำแพงหลากหลายสีสันเต็มผนังบ้าน ทั้งกำแพงและทางเดิน
ต่างๆ ที่ให้ความรู้สึกราวเหมือนอยู่ในโลกของเทพนิยายสุดโด่งดัง รวมถึงการ์ตูนดิสนีย์ ไม่ว่าจะเป็น ปีเตอร์
แพน อลาดิน หนูน้อยหมวกแดง จากหมู่บ้านที่เคยเงียบเหงากลับกลายเป็นหมู่บ้านที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวเกาหลีเอง หรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติได้อย่างมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (เมนูจาจังมยอน บะหมี่ซอสดำเกาหลี ) (1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จากนั้นนำท่านไป “ขึ้นเรือเฟอรี่” ที่ท่าเรือWOLMIDO เพื่อเดินทางไปยังยองจงโด   จากนั้นนำท่านไปสนุกกับ
การ “ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ” YEONGJONGDO SEASIDE ให้ท่านได้ชมวิวทะเลตลอดเส้นทาง และวิว
ทิวทัศน์ของดอกไม้ที่ผลิบานอยู่  2 ข้างทาง สถานที่แห่งนี้ เป็นพื้นที่พักผ่อนที่ ใกล้ที่สุดไปยังกรุงโซล 
นักท่องเที่ยวสามารถมาปั่นจักรยานบนรางรถไฟริมทะเล และชื่นชมความงามของทะเลตะวันตก จากเกาะวอล
มิโด (Wolmido Island) ถึงสะพานอินชอน (Incheon Bridge) ระยะทางไปกลับทั้งหมด 5.6 กิโล ให้ท่านได้
เพลิดเพลินใช้เวลากับครอบครัวในการปั่นจักรยานชมวิว 2 ข้างทาง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร (เมนโูอซมัพลุโกก ิหมปูลาหมกึผดัซอสพริกเกาหลี) (2) 

เขา้สูท่ีพ่ัก YEONGJONG INTERNATIONAL หรอื INCHEON BENIKIA หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม  ใหท้า่นไดส้นกุกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ ณ สวนสนกุ EVERLAND (เตม็วนั!!) พาทา่นไปชอ้ปปิง้ตลาดฮงแด  
( ย่านมหาลัยฮงอิก ) แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นราคาถูก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หรือ ( Set คิมบัม + นมกล้วย ) (3) 
 จากนั้นพาท่านสนุกสนานเต็มอิ่ม ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ EVERLAND เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด

ของประเทศเกาหล ีตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา  ในช่วงซัมเมอร์นี้ ภายในสวนสนุกแห่งนี้จะห้อมล้อมไปด้วยดอกไม้
นานาพันธุ์ ที่งดงามจนท่านคิดว่าเป็นดอกไม้ปลอมเลยทีเดียว  ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด 
อาทิ T-Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง และใน
สวนสนุกแห่งนี้ ท่านจะไดช้มความนา่รกัของ หมีสนีำ้ตาล ที่แสนรู้สามารถทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่ให้ขนม 
ทั้งเดนิ เต้น และโยนลกูบอล รับรองวา่ทา่นอดหลงรักไม่ได้เลยทีเดียว อีกทั้งท่านจะได้พบ เสือ สิงโตเจ้าป่า หมี
ดำ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์แบบคปูอง (4) 
 
 



 

จากนั้น นำท่านไปช้อปปิ้งต่อที่ “ตลาดฮงแด” แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฮ
งอิก หนึ่งในมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศเกาหลี ภายในถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยสินค้าแฟชั่น ทั้งร้านค้า 2 ข้าง
ทาง แผงลอย เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า แว่นตา กระเป๋าราคาถูกๆ             รวมไปถึงร้านแบรนด์เนมอย่าง H&M 
และ ZARA อีกทั้งเป็นสตรีทฟู้ดที่มีอาหาร เครื่องดื่ม และขนมทานเล่น ให้เลือกทานตลอด 2 ข้างทาง  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
คำ่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร เมน ูBBQ ปิง้ยา่งสไตลเ์กาหล ี(5) 
 

เขา้สูท่ีพ่ัก YEONGJONG INTERNATIONAL หรอื INCHEON BENIKIA หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

วนัทีส่ี ่        นำ้มนัสนเขม็แดง  - ชอ้ปปิง้เครือ่งสำอางปลอดภาษ ีCOSMETIC OUTLET โรงงานสาหร่าย + ใสช่ดุฮนับก - 
ชมพระราชวงัเคยีงบอ็กคงุ -  ชอ้ปปิง้ดวิตีฟ้ร ี อสิระชอ้ปปิง้ ณ ตลาดเมยีงดง ( ตลาดดงัของเกาหล ี)  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั หรอื ( Set คมิบมั + นมกลว้ย )  (6) 
 

จากนั้นพาท่านไปชม  “น้ำมันสนเข็มแดง”  RED PINE สมุนไพรชื่อดังที่ได้รับความนิยมมากเพราะมี
สรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  ล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์ เลือดให้
สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้น
เลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้อเสื่อม  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง “เครื่องสำอางปลอดภาษี” 
COSMETIC OUTLET เครื่องสำอางขึ้นชื่อของเกาหลี อาทิ โบท็อกหน้าเด็ก  หน้ากาก LED ช่วยพื้นฟู
สภาพผิว, SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก) , ครีมบำรุงต่างๆ , CC ครีม  ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบ
เท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
จากนั้น พาท่านชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย พร้อม
ชิมสาหร่าย หรือจะซื้อเป็นของฝากกลับบ้านก็ได้  จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับการสวม
ชุดประจำชาติเกาหลี  “ชุดฮันบก” ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจ  จากนั้นนำท่าน
ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ทำคิมบับ(ข้าวห่อสาหร่าย)อาหารง่ายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า 
สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ หั่นเป็นชิ้นๆ พอดีคำ จิ้มกับโชยุ ญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้ 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร เมนชูาบ ูชาบ ู(7) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง เป็นทั้งสัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของ                กรุง
โซล หน้าพระราชวังจะมีทหารเวรยามผลัดเปลี่ยนยืนประจำการ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวที่ได้ถ่ายรูป 
พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน  
ในช่วงฤดูหนาว พระราชวังแห่งนี้จะปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนสวยงาม จนต้องเก็บภาพความประทับไว้เลย
ทีเดียว 
จากนั้นนำท่าน  “ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม” SHINSEGAE DUTY FREE อาทิ นาฬิกา,แว่นตา, กระเป๋า, 
น้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ ชั้นดัง อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบ
รนด์ดัง อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

จากนั้นยังไม่พอนำท่านไปช้อปปิ้งต่อกันที่ “ ตลาดเมียงดง” MYEONGDONG ตลาดแห่งนี้ท่านจะพบกับ
สินค้า อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE  Adidas 
หรือจะเลือกช้อปปิ้งเครื่องสำอางที่มีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ที่สำคัญตลาดแห่งนี้ยังโด่งดังเรื่อง Food 
Street อีกด้วย 2 ข้างทางยังมีร้านอาหารเกาหลี อาหารญี่ปุ่น หรืออาหารอิตาเลียน ให้ท่านเลือกทาน หรือ
จะเป็นของทานเล่น อาทิ ต็อกบ๊อกกี้ ขนมปลาไส้ถ่ัวแดง เกาลัดคั่วร้อนๆ ขนมเค้กไข่ เครื่องดื่มต่างๆ และอื่นๆ
อีกมากมาย  
 

คำ่ อสิระอาหารเยน็ ตามอธัยาศยั เพื่อใหท้า่นไดส้ะดวกในการช้อปปิง้   
 

นำทา่นเขา้สูท่ีพ่กั SKYPARK MYEONGDONG 3 หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
วนัทีห่า้       หอคอยโซลทาวเวอร์ (คลอ้งกญุแจคูร่ัก) - ศนูยโ์สมเกาหล ี– ฮอ็กเกต็นาม ู แวะถา่ยรปูกบัสะพานแกว้ - รา้น
ละลายเงนิวอน – สนามบนิอนิชอน  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ( Set คมิบมั + นมกลว้ย )  (8) 
 

นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ไปสู่ด้านบนของ N’SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ) พาท่านเช็คอินแลนด์
มาร์คดังของกรุงโซล เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก 
สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล อิสระให้ท่านชมวิวบรรยากาศบ้านเมืองเกาหลี หรือ จะคล้องกุญแจคู่รัก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คนเกาหลีมีความเชื่อว่าถ้ามาคล้องกุญแจคู่รักที่นี่ “จะทำให้รักกันยืนยาวไม่พรากจากกัน”   จากนั้นนำท่าน
รู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้
จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด 
เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็งและเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโก   จากนั้นนำท่านรู้จักและเข้าใจ “ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู”  ชาวเกาหลีนิยมนำมา
รับประทาน เพื่อช่วยป้องกันโรคตับแข็งไม่ให้ถูกทำลายจากการดื่มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้างจาก
อาหารและยา  



 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร  เมน ูจมิดกั ไก่พะโลผ้ดักบัวุน้เสน้เกาหลี!!  (9) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แวะถ่ายรูปกับสะพานแก้ว “อารามารู” (Aramaru Skywalk) จุดชมวิวที่มีความหวาดเสียวเล็กๆสำหรับคนที่
กลัวความสูง เพราะพื้นเป็นกระจกใส มองลงไปเห็นแม่น้ำที่อยู่สูงขึ้นมากว่า 45 เมตร ถ้ามาตอนกลางวันจะ
เห็นชัดกว่ามาก แต่ถ้ามาตอนกลางคืนก็จะมีแสงไฟสวยๆ โรแมนติก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย   
จากนั้นนำท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของฝากที่                  “ร้านละลายเงินวอน” อิสระให้ท่านได้
เลือกซื้อขนมเป็นของฝาก อาทิ  ป็อกกี้รสต่างๆ บราวนี่ช็อกโกแล็ค ต็อกบ็อกกีแช่แข็ง ถั่วอัลมอน สาหร่าย
หลากรส เหล้าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีที่มีให้เลือกมากมาย ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 

 
ได้เวลาอันสมควร...นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน 

 
20.55 น. เดินทางสูป่ระเทศไทย โดยสายการบิน จนิแอร ์(LJ)  เทีย่วบนิ LJ 001 
 
00.35+ น. คณะเดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  
 

** ขอสงวนสทิธิร์บัจองเฉพาะลูกคา้ทีฉ่ดีวคัซนีครบโดสแลว้เทา่นัน้ ** 
** คา่ทรปิไกดท์างบรษิทัขออนญุาตเกบ็ทีส่นามบนิสวุรรณภมูิ ** 

 
 
 
 



 

 
 
 
➢ เอกสารทีต่อ้งใชส้ำหรบัเตรยีมตวักอ่นเดนิทาง 

 
 พาสปอร์ตตัวจริง อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน 
 กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี / ตั้งครรภ์ / ผู้สูงอายุ 65ปีขึน้ไป ทีย่งัไมไ่ดฉ้ดีวคัซนี จะตอ้งเดนิทางพรอ้ม

ผูป้กครองทีฉ่ดีวคัซนีครบ ตอ้งม ีRT-PCR ใบรบัรองผลการตรวจเปน็ภาษาองักฤษ ภายใน 48 ชม. กอ่นการ
เดนิทาง 

 เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบ 2 เข็ม (Vaccinated Certificate) ที่ออกโดยกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข (จากแอปหมอพรอ้ม ) 

 เอกสาร E-Vaccine passport (International Vaccinated Certificate) ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณะสุข (จากแอปหมอพรอ้ม) 

 ผลตรวจ ATK และ มีใบรบัรองผลการตรวจ ไม่เกิน 24 ชม. (ภาษาองักฤษ )  
 
➢ ขัน้ตอนกอ่นเดนิทางกอ่นเขา้เกาหลี 

 
สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศเกาหลี จะต้องลงทะเบียน 4 App ดังนี ้
 ลงทะเบียน K-ETA เพื่อไม่ตอ้งทำวีซ่าเข้าเกาหลี  ( ทางทัวร์ลงทะเบียนให้ ) เพิม่ 600.- / ทา่น 
 ลงทะเบียน Q-CODE เพื่อไมต่้องกักตัวที่เกาหลี  ( ทางทวัร์ลงทะเบียนให้ )  

ผู้ที่สามารถทำการลงทะเบียนได้จะต้องเปน็บุคคลที่ได้รบัการฉีดวัคซีนที่รับรองโดยองค์การอนามัยโลก และ ต้อง
ไดร้บัการฉดีเขม็ที ่2 เกนิ 14 วนัขึน้ไป แตจ่ะตอ้งไมเ่กนิ 180 วนั กรณเีขม็ 2 เกนิ 180 วนัตอ้งฉดีกระตุน้เขม็ที ่3 
แลว้เทา่นัน้  

 ลงทะเบียน จอง RT-PCR ทีเ่กาหลี  ( ทางทัวร์จองให้ ) ลูกคา้จา่ยหนา้งาน 80,000 วอน 
 
➢ เอกสารทีใ่ชใ้นการลงทะเบยีน K-ETA 

 
▪ รูปถ่ายหน้าพาสปอร์ต (ถา่ยเฉพาะหนา้ทีม่ขีอ้มลูสว่นตวั ) 
▪ รูปถ่ายพ้ืนหลังสีขาว (ขอไฟลร์ปูจากรา้นถ่ายรปู) 
▪ เอกสารการทำงาน เช่น นามบัตร , หนังสือรับรองการทำงาน ( ถ้ามี )  



 

 
 
( ตวัอยา่งรปู
ถ่าย ) 
 
 
          
(ตวัอยา่งถา่ย
หนา้พาสปอรต์ ) 
 

 
➢ เอกสารทีใ่ชใ้นการลงทะเบยีน Q-CODE 

 
▪ รูปถ่ายหน้าพาสปอร์ต (สแกนเปน็ไฟลร์ปูภาพ ) 
▪ เอกสารผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เปน็ลบ โดยการตรวจด้วยวิธี ATK ไม่เกิน 24 ชม.  

ก่อนเดินทาง ( ขอเปน็ไฟล ์JPEG หรือ ไฟล ์PDF )  
 

อตัราค่าบรกิาร : เดนิทางกรกฎาคม – กนัยายน 65 
 
 

กรกฎาคม 2565 ราคา / ทา่น  

วนัที ่13 – 17 กรกฎาคม 2565 21,999.- 

วนัที ่18 – 22 กรกฎาคม 2565 19,999.- 

วนัที ่21 – 25 กรกฎาคม 2565 21,999.- 

วนัที ่27 – 31 กรกฎาคม 2565 23,999.- 

สงิหาคม 2565 ราคา / ทา่น  

วนัที ่03 – 07 สงิหาคม 2565 21,999.- 

วนัที ่04 – 08 สงิหาคม 2565 21,999.- 

วนัที ่05 – 09 สงิหาคม 2565 21,999.- 



 

วนัที ่06 – 10 สงิหาคม 2565 20,999.- 

วนัที ่09 – 13 สงิหาคม 2565 20,999.- 

วนัที ่10 – 14 สงิหาคม 2565 23,999.- 

วนัที ่11 – 15 สงิหาคม 2565 23,999.- 

วนัที ่12 – 16 สงิหาคม 2565 21,999.- 

วนัที ่13 – 17 สงิหาคม 2565 20,999.- 

วนัที ่17 – 21 สงิหาคม 2565 21,999.- 

วนัที ่18 – 22 สงิหาคม 2565 21,999.- 

วนัที ่22 – 26 สงิหาคม 2565 19,999.- 

วนัที ่23 – 27 สงิหาคม 2565 20,999.- 

วนัที ่24 – 28 สงิหาคม 2565 21,999.- 

วนัที ่25 – 29 สงิหาคม 2565 21,999.- 

วนัที ่26 – 30 สงิหาคม 2565 21,999.- 

วนัที ่27 – 31 สงิหาคม 2565 20,999.- 

วนัที ่28 ส.ค. – 1 ก.ย. 65 19,999.- 

วนัที ่29 ส.ค. – 2 ก.ย. 65 19,999.- 

วนัที ่30 ส.ค. – 3 ก.ย. 65 20,999.- 

วนัที ่31 ส.ค. – 4 ก.ย. 65 21,999.- 

กนัยายน 2565 ราคา / ทา่น  

วนัที ่01 – 05 กนัยายน 2565 21,999.- 

วนัที ่02 – 06 กนัยายน 2565 21,999.- 



 

วนัที ่03 – 07 กนัยายน 2565 20,999.- 

วนัที ่04 – 08 กนัยายน 2565 19,999.- 

วนัที ่05 – 09 กนัยายน 2565 19,999.- 

วนัที ่06 – 10 กนัยายน 2565 20,999.- 

วนัที ่07 – 11 กนัยายน 2565 21,999.- 

วนัที ่08 – 12 กนัยายน 2565 21,999.- 

วนัที ่09 – 13 กนัยายน 2565 21,999.- 

วนัที ่10 – 14 กนัยายน 2565 20,999.- 

วนัที ่11 – 15 กนัยายน 2565 19,999.- 

วนัที ่12 – 16 กนัยายน 2565 19,999.- 

วนัที ่13 – 17 กนัยายน 2565 20,999.- 

วนัที ่14 – 18 กนัยายน 2565 21,999.- 

วนัที ่15 – 19 กนัยายน 2565 21,999.- 

วนัที ่16 – 20 กนัยายน 2565 21,999.- 

วนัที ่17 – 21 กนัยายน 2565 20,999.- 

วนัที ่18 – 22 กนัยายน 2565 19,999.- 

วนัที ่19 – 23 กนัยายน 2565 19,999.- 

วนัที ่20 – 24 กนัยายน 2565 20,999.- 

วนัที ่21 – 25 กนัยายน 2565 21,999.- 

วนัที ่22 – 26 กนัยายน 2565 21,999.- 

วนัที ่23 – 27 กนัยายน 2565 21,999.- 



 

วนัที ่24 – 28 กนัยายน 2565 20,999.- 

วนัที ่25 – 29 กนัยายน 2565 19,999.- 

วนัที ่26 – 30 กนัยายน 2565 19,999.- 

วนัที ่27 ก.ย. – 1 ต.ค 65 20,999.- 

วนัที ่28 ก.ย. – 2 ต.ค 65 21,999.- 

วนัที ่29 ก.ย. – 3 ต.ค 65 21,999.- 

 
*** พกัเดีย่ว จา่ยเพิม่ 5,000 บาท*** // ไมม่รีาคาเดก็ 
*** เดก็ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ราคา 8,900 บาท *** 

 
 
อตัรานีร้วม 

 
 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  กรงุเทพ - อินชอน - กรุงเทพ   ( สายการบนิจนิแอร ์) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
✓ ไกด์คอยดูแลท่านตลอดทั้งทริป  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ   
✓ ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน + พรอ้มอาหารเช้า 
✓ รถบัสพร้อมคนขับดูแลตลอดทั้งทรปิ  
✓ ค่าประกันคุ้มครองอุบัตเิหตุ ตลอดทริปการเดินทาง  
✓ คา่นำ้หนกักระเปา๋โหลด ทา่นละ 15 กก.  / หิว้ขึน้เครือ่งได ้7 กก.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

อตัรานีไ้มร่วม 
 

 คา่ลงทะเบยีน K-ETA 600 บาท / ทา่น 
 คา่ตรวจ RT-PCR ทีเ่กาหล ี80,000 วอน  
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ หวัหนา้ทวัร ์1,500 บาท / ทา่น / ทรปิการเดนิทาง 
 คา่ประกนัสขุภาพในตา่งประเทศ (คุม้ครองคา่รกัษาพยาบาล ) กรณลีกูคา้ตอ้งการซือ้เพิม่ 
 กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 
 ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เกบ็คา่ใช้จา่ยเพิม่อีก 3,000 บาท สำหรบัพาสตา่งชาต ิ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ

เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
 ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
เงือ่นไขการชำระเงนิ 

 
• ทางบรษิทัฯ ขอรบัมดัจำ 10,000 บาท สำหรับการจองนับตั้งแต่วนัจองภายใน 1 วัน  
• กรุณาชำระสว่นทีเ่หลอื กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือ ชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคาร

ถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง )   
• หากจองทวัรน์อ้ยกวา่ 15 วนั รบกวนชำระคา่ทวัรเ์ตม็จำนวน 

 
เงือ่นไขการยกเลิก 

 
1. กรณลีูกคา้ถกูกรมแรงงานไทยไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออกนอกประเทศไทย หรอื เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง ( ต.ม 

เกาหล ี)  ปฎเิสธการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี เนือ่งดว้ยดลุพนิจิของเจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถคนืคา่ทวัร์
ได ้เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยตา่งๆมกีารจา่ยขาดไปหมดแลว้  

2. กรณกีรุป๊เตม็แลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี ยกเว้นจะเปลี่ยนผู้เดินทางสามารถแจ้งมายังบรษิัท
ก่อนเดินทาง 10 วัน  

3. กรณีจำนวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน ทางบรษิทัฯอาจมกีารเปลีย่นแปลงค่าทัวร์ ( ในกรณีลูกค้ายืนยันที่จะเดินทาง ) 
หรือ ยกเลิกกรุ๊ป หรือ เลื่อนการเดินทาง ทั้งนี้จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทาง 10 วัน  

4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย เมือ่วซี่าผา่นแลว้ แต่จะมีการยกเลิกการเดินทาง 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนค่ามัดจำทัวร์ใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นจะเปลี่ยนผู้เดินทางใหมแ่ทน 

5. ยกเลิก 16 - 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, 
ค่ามัดจำรถบัส , ค่าลงทะเบียนต่างๆ   

6. ยกเลิก 15 - 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
7. ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายขาดไปหมดแล้ว  



 

 
ขอ้ควรทราบ 

 
1. วันเดนิทาง “กรณุาเตรยีมเอกสารการทำงาน” เช่น หนงัสอืรบัรองการทำงาน , นามบตัร , บตัรพนกังาน หรอืหากมธีรุกจิส่วนตัว

ตอ้งมนีามบตัร หากเปลีย่นชือ่สกลุตอ้งนำเอกสารมายนืยนั 
2. โปรแกรมทัวรอ์าจมีการสลบัปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนา้งาน อาท ิหากมีฝนตก หรอื รถตดิ อาจปรบั

โปรแกรม (ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสถานการณห์น้างาน ) ไกด์และหวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ให้ทราบในแตล่ะวนั  
3. รา้นชอ้ปปิง้ที่ทางรฐับาลให้ทวัรล์ง ตามทีร่ะบใุนโปรแกรมทวัร ์ขอความรว่มมอืลกูทัวรล์งทกุรา้น ซือ้ไมซ่ือ้ไม่วา่กัน  ทางบรษิทัฯไม่

มีนโนบายบงัคบัซือ้แตอ่ยา่งใด ขึน้อยูก่ับความพงึพอใจของลกูคา้  
4. ทัวรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทัวรท์กุวันเท่านัน้  หากทา่นไมส่ามารถรว่มทวัร์ทกุวนั แคส่มคัร

มารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ั๋วเครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพิเศษ  หากท่านไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่นไมร่่                                                                                                                                                                        
วมทัวรใ์นบางวนั ทางบรษิทัจะคดิคา่ดำเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD*** 

 
หมายเหต ุ

 
1. กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน   ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้อง

ค่าเสียหายใดๆได้ 
2. รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมของหน้างาน 
3. คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด   
4. หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่

ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับ
ค่าบริการนั้นๆ  

7. ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงเพิ่มเติม ราคาน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  
8. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
9. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี  แล้วเกิดปัญหาต่าง ๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่

รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผูอ้ื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้น ๆ   หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็น
สิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดๆ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
เท่านั้น  

11. เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยก
ใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนำออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีกำหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกร
ตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำ
มาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่
ตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 

 
 
 
 



 
 

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