
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 24006 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  
 

 

 

 



 

ตารางบนิ ( ข้ึนเครือ่งสุวรรณภูมิ ) 

ขาไป LJ 002    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN) เวลา 01.45 – 09.05 น. 

ขากลบั LJ 001    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK) เวลา 20.55 – 00.35+ น. 

 

รายการโปรแกรมทวัร ์

 

วนัแรก       กรุงเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูมิ –  สนามบินอินชอน (ประเทศเกาหลีใต)้ 
 

22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้า 5  เคาน์เตอร์ K 

สายการบิน จินแอร ์(LJ) โปรดสังเกตป้ายต้อนรับที่สนามบิน  “HAPPY TOGETHER”  โดยมี

ไกด์คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
 

 

 

วนัที่สอง สนามบินอินชอน – ตรวจ RT-PCR – เมืองโพชอน – ไปชมใบไมเ้ปลีย่นสีสวยๆ 

ณ หบุเขาศิลปะโพชอน (POCHEON ART VALLEY) – ถา่ยรูปสวยๆกบั 

สะพาน HANTANGANG RIVER SKY BRIDGE ( 1 สถานท่ีในฉากของซีรียด์งั 

“ปักหมุดรกัฉุกเฉิน”  CRASH LANDING ON YOU - เขา้ท่ีพกั 
 

 

 

01.45 น. เดินทางสู่ประเทศ เกาหลีใต ้โดยสายการบิน จินแอร ์(LJ) เทีย่วบนิ LJ 002  

(มีบริการ Set box พรอ้มน ้าดืม่ บนเครือ่งบนิ ) (1) 
 

09.05 น.   ถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับ

สมัภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อผ่านขั้ นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแลว้ ( ผ่าน ตม. เกาหลีแลว้ ) น าท่านไปตรวจ 

COVID-19 แบบ RT-PCR ทีส่นามบนิอินชอน ท่านละ 80,000 วอน (ไม่รวมในค่าทวัร ์)  
 

ตามนโยบายและกฏระเบยีบการเขา้ประเทศเกาหลีใตที้่สนามบนินานาชาติอินชอน  
 

 

 



 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  (เมนู MUSHROOM JEONGOL ชาบูเห็ด ) (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโพชอน เมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม จากนั้นน าท่านเดินทาง

สู่  “หุบเขาศิลปะโพชอน ” POCHEON ART VALLEY  พาท่านนั่ง “รถโมโนเรล” ขึ้ นไป

ด้านบน ท่านจะได้ชมภาพความประทับใจของวิวสวยๆ 2 ข้างทางของฤดูใบไม้เปล่ียนส ี                     

ที่เปล่ียนเป็นสีแดง สีส้ม สีเหลือง งดงามเหมือนภาพวาดเลยทีเดียว และไฮไลท์!! ของที่น้ีกคื็อ 

“ทะเลสาปสีมรกต” และหุบเขาหินแกรนิตที่โอบล้อมทะเลสาปโดยรอบนี้ ไว้ ด้านข้างจะมีน า้ตก

เป็นวิวสวยๆให้ท่านได้ถ่ายรูป พร้อมทั้งสัมผัสอากาศเยน็สบายๆ ในช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสี บอก

เลยว่าฟินสดุๆ และสถานทีแ่ห่งน้ียงัเป็น 1 ในสถานทีถ่่ายท าซีรียด์ัง อาทิ ซีรียท์ีล่ีมินโฮแสดง 

“เงือกสาวตัวรา้ยกบันายตม้ตุ๋น” (Legent Of The Blue Sea) และซีรีย์เร่ือง “Moon Lovers: 

Scarlet Heart Ryeo” กม็าถ่ายท ากนัที่น่ีเช่นกนั    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปถ่ายรูปสวยๆกับ “สะพาน HANTANGANG RIVER SKY BRIDGE” 

1 ในสถานที่ถ่ายท าซีรีย์ดัง “ ปักหมุดรกัฉุกเฉิน” (สหายผูก้อง) สะพานที่ทอดยาวกว่า 650 ฟุต 

และอยู่เหนือแม่น า้ฮันทนั ประมาณ 160 ฟุต บอกเลยว่าเดินบนสะพานแห่งนี้ทั้งสวย และต่ืนเต้น

ในเวลาเดียวกัน เพราะระหว่างเส้นทางของสะพาน จะมีกระจกใส ให้ท่านได้มองเห็นวิวด้านล่าง 

จนท าให้หลายๆคนแอบหวาดเสยีวกบัความสงูของสะพาน อสิระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอธัยาศัย 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร (เมนูจิมดกั ไก่พะโลผ้ดักบัวุน้เสน้) (3) 
 

 

เขา้สู่ทีพ่กั SKYPARK MYEONGDONG3 หรือ GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

 

 

วนัที่สาม  ใหท่้านไดส้นุกกบัเครือ่งเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก LOTTE WORLD (เต็มวนั!!)   

        ชอ้ปป้ิงเครื่องส าอาง COSMETIC - ชอ้ปป้ิงตลาดฮงแด ( ย่านมหาลยัฮงอิก )  

        แหล่งรวมสินคา้แฟชัน่ราคาถูก  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (4) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นพาท่านสนุกสนานเต็มอิ่มที่ “สวนสนุกล็อตเต้ เวิล์ด” LOTTE WORLD (เต็มวนั)              

สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด์ เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่สดุในเกาหลี อกีทั้งมีเคร่ืองเล่นให้เลือกเล่น

ได้หลากหลายทั้งเคร่ืองเล่นแบบเด็กๆ จนไปถึงเคร่ืองเล่นส าหรับผู้ใหญ่แบบหวาดเสียวสุดๆ               

สวนสนุกแห่งนี้ จะแบ่งโซนเครื่องเล่น เป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือ โซนในร่มทีเ่รียกว่า ล็อตเตเ้วลิด์

แอดเวนเชอร์ (Lotte World Adventure) และโซนกลางแจ้ง เรียกว่า เมจิคแลนด์ (Magic 

Island)  นอกจากนี้ ในสวนสนุกยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในนักท่องเที่ยวได้ต่ืนตาต่ืนใจ อาท ิ

การเดินพาเหรดของตัวการ์ตูนต่างๆ และ การแสดงเต้นร า ร้องเพลงของบรรดานักแสดง 



 

นอกจากนี้  ภายในสวนสนุกแห่งนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านของว่าง และ ร้านของที่ระลึกไว้ให้บริการทั่ว

ทั้งสวนสนุก  อสิระให้ท่านได้สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่น และถ่ายรูปตามอธัยาศัย  
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เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนั ณ สวนสนุกล็อตเตเ้วิลด์ (เพือ่ใหท่้านไดส้นุกกบัเครือ่งเล่นอย่างเต็มที)่ 
 

 

 จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง “เครือ่งส าอางปลอดภาษี” COSMETIC OUTLET เคร่ืองส าอางขึ้นช่ือ

ของเกาหลี อาท ิโบทอ็กหน้าเดก็ หนา้กาก LED ช่วยพื้ นฟูสภาพผวิ, SNAIL CREAM (ครีม

หอยทาก) , ครีมบ ารุงต่างๆ , CC ครีม ซ่ึงราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกอืบเทา่ตัว และบางผลิตภัณฑ์

ยังไม่มีขายในไทย  

 

 

 



 

ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร เมนู BBQ ป้ิงย่างสไตลเ์กาหลี (5) 
 

จากนั้น น าท่านไปช้อปป้ิงต่อที่ “ตลาดฮงแด” แหล่งรวมสินค้าแฟช่ัน ย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก 

ภายในถนนเส้นนี้ เตม็ไปด้วยร้านค้า 2 ข้างทาง เสื้อผ้าแฟช่ัน รองเท้า กระเป๋า หมวก แว่นตา อีก

ทั้งเป็นสตรีทฟู้ดที่มีอาหาร เคร่ืองด่ืม และขนมทานเล่น ให้เลือกทานตลอด 2 ข้างทาง และในช่วง

วันเสาร์อาทติย์วัยรุ่นเกาหลีกจ็ะจัดการแสดงร้องเพลง เต้นฮิปฮอป ให้นักท่องเที่ยวได้ชม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เขา้สู่ทีพ่กั SKYPARK MYEONGDONG3 หรือ GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

 

วนัที่สี ่       ชมโรงงานสาหร่าย และเรียนรูวิ้ธีท า “คิมบบั” (ขา้วห่อสาหร่าย ) - โสมเกาหลี  

               น ้ ามนัสนเข็มแดง - พิเศษ!! พาท่านใส่ชดุฮนับก ไปถ่ายรูปสวยๆ  

              ณ พระราชวงัเคียงบอ็กคุง – ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นม @ดิวต้ีฟรี - อิสระชอ้ปป้ิง           

                ตลาดเมียงดง ( ตลาดช่ือดงัของเกาหลี )  
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (6) 
 

จากนั้น พาท่านชม “โรงงานสาหร่ายเกาหลี” ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลี

แสนอร่อย พร้อมชิมสาหร่าย หรือจะซ้ือเป็นของฝากกลับบ้านก็ได้  จากนั้นน าท่านไปเรียนรู้

เกี่ยวกบัการ “ท าคิมบบั” (ขา้วห่อสาหร่าย)อาหารง่ายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า 

สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ ห่ันเป็นช้ินๆ พอดีค า จ้ิมกบัโชยุ ญ่ีปุ่นหรือวาซาบิกไ็ด้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จากนั้นน าท่านไปชมสมุนไพรช่ือดังของเกาหลี นั่นกคื็อ โสมเกาหลี ที่มีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้าง

ความแขง็แรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลัง  สรรพคุณ

ทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและ

ป้องกันมะเรง็  จากนั้นน าท่านไปชม  “น ้ ามนัสนเข็มแดง”  RED PINE สมุนไพรช่ือดังที่ได้รับ

ความนิยมมากเพราะมีสรรพคุณช่วยลดระดับน า้ตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  

ล้างสารพิษหรือดีทอ็กซ์ เลือดให้สะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับ

ผูป่้วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมนัอุดตันในเสน้เลอืด คอเลสเตอรอลในเลอืดสูง ไขขอ้เสือ่ม  
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร เมนูชาบู ชาบู (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พิเศษ!! น าท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับ “ชุดประจ าชาติเกาหลี” (ชุดฮนับก )                 

( ราคานี้ รวมค่าชุดฮันบกหญิงและชายแลว้ แต่ไม่รวมในส่วนเครื่องประดับอืน่ๆ)  จากนัน้น า

ท่านไปยงัพระราชวงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในกรุงโซล “พระราชวงัเคียงบกกุง” หน้าพระราชวังจะมีทหาร

เวรยามผลัดเปล่ียนยืนประจ าการ ซ่ึงเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวที่ได้ถ่ายรูป ในช่วงฤดูใบไม้

เปลี่ยนสี หน้าพระราชวังจะมีตน้แปะก๊วยขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนเป็นสีทองเหลืองอร่าม จนอด

ไม่ได้ที่จะถ่ายรูปเลยทเีดียว และภายในพระราชวังกม็ีต้นไม้ที่เปล่ียนสีเป็นสีแดง สีส้ม สเีหลืองทั่ว

ทั้งพระราชวัง อสิระให้ท่านได้ถ่ายรูปกบับรรยากาศใบไม้เปล่ียนส ีณ พระราชวังแห่งน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากนั้นน าท่านไป “ช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม” SHINSEGAE DUTY FREE อาทิ นาฬิกา,

แว่นตา, กระเป๋า, น ้าหอม เครื่องส ำอำงแบรนด์ ชัน้ดัง อำทิ SULWHASOO , LANEIGE , 

SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋ำแบรนดด์งั อำทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้นยังไม่พอน าท่านไปช้อปป้ิงต่อกนัที่ “ ตลาดเมียงดง” MYEONGDONG ตลาดแห่งนี้ท่าน

จะพบกับสินค้า อาทิ เสื้ อผ้าแฟช่ัน แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo รองเท้าแบรนด์ 

NIKE  Adidas หรือจะเลือกช้อปป้ิงเคร่ืองส าอางที่มีให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมาย ที่ส าคญัตลาด

แห่งนี้ ยงัโด่งดงัเรือ่ง Food Street อีกดว้ย 2 ข้างทางยังมีร้านอาหาร และเคร่ืองดื่ม ให้ท่านเลือก

ทาน อาท ิตอ็กบอ๊กกี้  โอเด้งปลา มันฝร่ังทอด ปลาหมึกย่าง เกาลัดค่ัวร้อนๆ ขนมเค้กไข่ รวมถึง

ของฝากของที่ระลึก ตุก๊ตาเกาหลี พ่วงกุญแจ ช้อน ตะเกยีบ ฯลฯ 
 

ค า่ อิสระอาหารเยน็ ตามอธัยาศยั เพือ่ใหท่้านไดส้ะดวกในการชอ้ปป้ิง   
 

เขา้สู่ทีพ่กั SKYPARK MYEONGDONG3 หรือ GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

 

 

วนัที่หา้       หอคอยโซลทาวเวอร ์(คลอ้งกญุแจคู่รกั) - ฮ็อกเก็ตนามู – ถา่ยรูปสวยๆ  

                หมู่บา้นโบราณเกาหลีอึนพยอง - รา้นละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ( Set คิมบมั + นมกลว้ย )  (8) 
 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยังแลนด์มาร์คดังของกรุงโซล N’SEOUL ณ เขานมัซาน ภเูขาเพียงลูก

เดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่ สูงที่ สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือ

ระดับน า้ทะเล ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับหอคอยโซลทาวเวอร์เป็นที่ระลึก และชมบรรยากาศของใบไม้

เปล่ียนสี บนยอดเขานัมซาน อิสระให้ท่านชมวิวบรรยากาศบา้นเมืองเกาหลี หรือ จะคลอ้ง

กุญแจคู่รัก  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านรู้จักและเข้าใจ “ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเก็ตนามู”  สมุนไพรยอดฮิตที่คนเกาหลีนิยม

น ามารับประทาน เพ่ือช่วยป้องกันโรคตับแขง็ จากการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหร่ี หรือสารตกค้าง

จากอาหารและยาที่ทานเข้าไปสะสมเป็นเวลานาน  
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  เมนูบูเดชิเก (หมอ้ไฟเกาหล ี) (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านไปถ่ายรูปสวยๆ กับ “หมู่บา้นโบราณเกาหลีอึนพยอง”  หมู่บ้านที่ถูกสร้างแบบไม้

โบราณ สไตล์เกาหลีแบบดั้งเดิม หมู่บ้านนี้ สร้างเสร็จและเปิดให้เข้าชมเมื่อต้นปี 2018  และ

ภายในหมู่บ้านน้ียังมีร้านคาเฟ่ช่ือดัง ที่มีเป็นแลนด์มาร์คให้นักท่องเที่ยวต้องมาเชค็อิน น่ันกคื็อ                  

“ คาเฟ่ 1 in 1 cup” เป็นร้านคาเฟ่ที่มีวิวกระจกหันหน้าเข้าหมู่บ้าน ท าให้นักท่องเที่ยวนิยมมา

ถ่ายรูป โดยมีหมู่บ้านโบราณฮึนเพียงเป็นแบล็คกราว  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

จากนั้นน าท่านแวะซ้ือของฝากที่ “รา้นละลายเงินวอน” ร้านที่มีขนมเกาหลีให้เลือกมากมาย อาท ิ                

เวเฟอร์ชอ็กโกแลค มาม่าเกาหลีรสต่างๆ ป็อกกี้  บราวน่ี มันฝร่ัง ตอ็กบอ็กกี ถั่วอัลมอน สาหร่าย

เกาหลี เหล้าโซจู ฯลฯ อสิระให้ท่านได้เลือกซ้ือตามอธัยาศัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควร...น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบนิอินชอน เพือ่ท าการเช็คอินตัว๋เครือ่งบนิ 

 
 

20.55 น. เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน จินแอร ์(LJ)  เทีย่วบนิ LJ 001  

(มีบริการ Set box พรอ้มน ้าดืม่ บนเครือ่งบนิ ) (10)   
 

00.35+ น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทบัใจ  

 

** ขอสงวนสิทธ์ิรบัจองเฉพาะลูกคา้ทีฉี่ดวคัซีนครบโดสแลว้เท่านั้น ** 

** ค่าทิปไกดท์างบริษทัขออนุญาตเก็บทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ** 

 
 

 เอกสารทีต่อ้งใชส้ าหรบัเตรียมตวัก่อนเดินทาง 
 

 พาสปอร์ตตัวจริง อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน 

 กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 10 ปี / ตั้งครรภ์ / ผู้สงูอายุ 65ปีขึ้นไป ทีย่งัไม่ไดฉี้ดวคัซีน จะตอ้งเดินทาง

พรอ้มผูป้กครองทีฉี่ดวคัซีนครบ  

 ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมี เอกสารรบัรองผลตรวจ ATK เป็นผลลบ (เอกสารเป็นภาษาองักฤษ )  

( เดินทางวนัไหน ตรวจเชา้วนันั้น  ) 

 เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกนัโควิด 19 (Vaccinated Certificate) (จากแอปหมอพรอ้ม ) 

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

 

 ขั้นตอนก่อนเดินทางก่อนเขา้เกาหลี 
 

ส าหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศเกาหลี จะต้องลงทะเบียน 3 App ดังนี้  

o ลงทะเบียน K-ETA เพ่ือไม่ต้องท าวีซ่าเข้าเกาหลี  (ทวัร์ลงทะเบียนให้ ) จ่ายเพิม่ 600 บาท/ ท่าน 

o ลงทะเบียน Q-CODE เพ่ือไม่ต้องกกัตัวที่เกาหลี  ( ทางทวัร์ลงทะเบียนให้ )  

o วนัเดินทางลูกคา้ตอ้งส่งผลตรวจ ATK ใหท้างทวัรเ์พือ่ลงทะเบยีน ไม่เกิน 15.00 น.  

o ลงทะเบียน จอง RT-PCR ที่เกาหลี  ( ทางทวัร์จองให้ ) ลูกคา้จ่ายหนา้งาน 80,000 วอน 



 

 

 เอกสารที่ใชใ้นการลงทะเบียน K-ETA 
 

 รูปถ่ายหน้าพาสปอร์ต (ถ่ายชดัๆเฉพาะหนา้ทีม่ีขอ้มูลส่วนตวั ) 

 รูปถ่ายพ้ืนหลังสขีาว ขนาดไฟล์ 700 X 700 พิกเซล (ขอไฟลรู์ปจากรา้นถ่ายรูปแบบคมชดั) 

 กรอกข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการท างาน ( ทวัรจ์ะมีแบบฟอรม์ใหก้รอก ) 

 

( ตวัอย่างรูปถ่าย )             (ตวัอย่างถ่ายหนา้พาสปอรต์ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 เอกสารท่ีใชใ้นการลงทะเบียน Q-CODE 
 

 เอกสารผลตรวจ ATK เป็นลบ ( เดินทางวนัไหนก็ตรวจเชา้วนันั้น )  

เมื่อตรวจแล้วส่งไฟล์ผลตรวจมาให้บริษัททวัร์  ( แจง้คลินกิ หรือ โรงพยาบาลขอเป็นไฟลรู์ป 

หรือ ไฟล ์PDF ก็ได ้)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ : เดินทางตุลาคม – พฤศจิกายน 65 
 
 

เดือน : ตุลาคม 2565 ราคา / ท่าน  

วนัที ่01 – 05 ตุลาคม 2565 23,999.- 

วนัที ่02 – 06 ตุลาคม 2565 22,999.- 

วนัที ่03 – 07 ตุลาคม 2565 22,999.- 

วนัที ่04 – 08 ตุลาคม 2565 23,999.- 

วนัที ่05 – 09 ตุลาคม 2565 24,999.- 

วนัที ่06 – 10 ตุลาคม 2565 24,999.- 

วนัที ่07 – 11 ตุลาคม 2565 24,999.- 

วนัที ่08 – 12 ตุลาคม 2565 23,999.- 

วนัที ่09 – 13 ตุลาคม 2565 22,999.- 

วนัที ่10 – 14 ตุลาคม 2565 22,999.- 

วนัที ่11 – 15 ตุลาคม 2565 24,999.- 

วนัที ่12 – 16 ตุลาคม 2565 (วนัหยุดยาว ) 26,999.- 

วนัที ่13 – 17 ตุลาคม 2565 (วนัหยุดยาว ) 25,999.- 

วนัที ่14 – 18 ตุลาคม 2565 24,999.- 

วนัที ่15 – 19 ตุลาคม 2565 23,999.- 

วนัที ่16 – 20 ตุลาคม 2565 22,999.- 

วนัที ่17 – 21 ตุลาคม 2565 22,999.- 

วนัที ่18 – 22 ตุลาคม 2565 23,999.- 

วนัที ่19 – 23 ตุลาคม 2565 24,999.- 



 

วนัที ่20 – 24 ตุลาคม 2565 24,999.- 

วนัที ่21 – 25 ตุลาคม 2565 (วนัหยุดยาว ) 25,999.- 

วนัที ่22 – 26 ตุลาคม 2565 23,999.- 

วนัที ่23 – 27 ตุลาคม 2565 22,999.- 

วนัที ่24 – 28 ตุลาคม 2565 22,999.- 

วนัที ่25 – 29 ตุลาคม 2565 23,999.- 

วนัที ่26 – 30 ตุลาคม 2565 24,999.- 

วนัที ่27 – 31 ตุลาคม 2565  24,999.- 

วนัที ่28 ต.ค. – 1 พ.ย. 2565 24,999.- 

วนัที ่29 ต.ค. – 2 พ.ย. 2565 23,999.- 

วนัที ่30 ต.ค. – 3 พ.ย. 2565 22,999.- 

วนัที ่31 ต.ค. – 4 พ.ย. 2565 22,999.- 

เดือน : พฤศจิกายน 2565 ราคา / ท่าน  

วนัที ่01 – 05 พฤศจิกายน 2565 22,999.- 

วนัที ่02 – 06 พฤศจิกายน 2565 23,999.- 

วนัที ่03 – 07 พฤศจิกายน 2565 23,999.- 

วนัที ่04 – 08 พฤศจิกายน 2565 23,999.- 

วนัที ่05 – 09 พฤศจิกายน 2565 22,999.- 

วนัที ่06 – 10 พฤศจิกายน 2565 21,999.- 

วนัที ่07 – 11 พฤศจิกายน 2565 21,999.- 

วนัที ่08 – 12 พฤศจิกายน 2565 22,999.- 



 

วนัที ่09 – 13 พฤศจิกายน 2565 23,999.- 

วนัที ่10 – 14 พฤศจิกายน 2565 23,999.- 

วนัที ่11 – 15 พฤศจิกายน 2565 23,999.- 

วนัที ่12 – 16 พฤศจิกายน 2565 22,999.- 

วนัที ่13 – 17 พฤศจิกายน 2565 21,999.- 

วนัที ่14 – 18 พฤศจิกายน 2565 21,999.- 

วนัที ่15 – 19 พฤศจิกายน 2565 22,999.- 

วนัที ่16 – 20 พฤศจิกายน 2565 23,999.- 

วนัที ่17 – 21 พฤศจิกายน 2565 23,999.- 

วนัที ่18 – 22 พฤศจิกายน 2565 23,999.- 

วนัที ่19 – 23 พฤศจิกายน 2565 22,999.- 

วนัที ่20 – 24 พฤศจิกายน 2565 21,999.- 

วนัที ่21 – 25 พฤศจิกายน 2565 21,999.- 

วนัที ่22 – 26 พฤศจิกายน 2565 22,999.- 

วนัที ่23 – 27 พฤศจิกายน 2565 23,999.- 

วนัที ่24 – 28 พฤศจิกายน 2565 23,999.- 

วนัที ่25 – 29 พฤศจิกายน 2565 23,999.- 

 

*** เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ขวบ ราคา 5,900 บาท *** 
 

*** พกัเดีย่ว จ่ายเพิม่ 5,000 บาท*** // ไม่มีราคาเด็ก 

*** จอยแลนด ์(ไม่เอาตัว๋ ) ราคา 8,900 บาท *** 
 

 



 

อตัรานี้ รวม 
 

 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อนิชอน - กรุงเทพ  ( สายการบนิจินแอร ์) 

 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 

 ไกด์คอยดูแลท่านตลอดทั้งทริป  

 บัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ   

 โรงแรมที่พัก 3 คืน + พร้อมอาหารเช้า 

 รถบัสพร้อมคนขับดูแลท่านตลอดทั้งทริป  

 ประกนัคุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอดทริปการเดินทาง  

 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าโหลด ท่านละ 15 กก.  / ห้ิวข้ึนเครือ่งได ้7 กก.  
 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 

 ค่าลงทะเบยีน K-ETA เพิม่ท่านละ 600 บาท / ท่าน 

 ค่าตรวจ RT-PCR ท่ีเกาหลี 80,000 วอน  ( จ่ายท่ีเกาหลี ) 

 ค่าทปิคนขับรถ ไกดท์อ้งถิ่น หัวหนา้ทวัร์ 1,500 บาท / ท่าน / ทริปการเดินทาง 

 **เด็กอายุต า่กว่า 2 ขวบ ไม่ตอ้งจ่ายค่าทปิไกด ์** 

 กรณีลูกคา้ตอ้งการซ้ือเพิม่ ค่าประกนัสุขภาพในต่างประเทศ (คุม้ครองค่ารกัษาพยาบาล )  

 กรณีอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน (ปรบัเพิม่) 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่อีก 3,000 บาท ส าหรบัพาสต่างชาติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง

ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์

แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

 

เงือ่นไขการช าระเงิน 

 

 ทางบริษทัฯ ขอรบัมดัจ า 10,000 บาท ส าหรับการจองนับต้ังแต่วันจองภายใน 2 วัน  

 กรุณาช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ 

ช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกทัวร์ หรือ

ยกเลิกการเดินทาง )   

 หากจองทวัรน์อ้ยกว่า 15 วนั รบกวนช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 

 



 

เงือ่นไขการยกเลิก 

 

1. กรณีลูกคา้ถูกกรมแรงงานไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกนอกประเทศไทย หรือ เจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมืองเกาหลี ( ต.ม เกาหลี ) ปฎิเสธการเดินทางเขา้ประเทศเกาหลี  เนือ่งดว้ยดุลพินจิของ

เจา้หนา้ที ่ทางบริษทัฯ ไม่สามารถคืนค่าทวัรไ์ด ้เนือ่งจากค่าใชจ่้ายต่างๆมีการจ่ายขาดไปหมดแลว้  

2. กรณีกรุป๊เต็มแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี ยกเว้นจะเปล่ียนผู้เดินทางสามารถแจ้ง

มายังบริษัทก่อนเดินทาง 10 วัน  

3. กรณีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษทัฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าทวัร ์( ในกรณีลูกคา้

ยืนยนัที่จะเดินทาง ) หรือ ยกเลิกกรุ๊ป หรือ เลื่อนการเดินทาง ทั้ งนี้ จะแจ้งให้ลูกคา้ทราบก่อน

เดินทาง 10 วนั  

4. ส าหรับลูกค้าที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย เมือ่วีซ่าผ่านแลว้ แต่จะมีการยกเลิกการเดินทาง 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่ามัดจ าทวัร์ใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นจะเปล่ียนผู้เดินทางใหม่มาแทน 

5. ยกเลิก 21 - 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายจริงที่เกิดข้ึน อาท ิค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน , ค่ามัด

จ าโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจ ารถบัส , ค่าลงทะเบียนต่างๆ   

6. ยกเลิก 15 - 20 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร ์หรือค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนจริง 

7. ยกเลิก 1 - 14 วนั ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่าย

ขาดไปหมดแล้ว  

 
 

ขอ้ควรทราบ 

 

1. วนัเดินทาง “กรุณาเตรียมเอกสารการท างาน” เช่น หนงัสือรบัรองการท างาน , นามบตัร , บตัร

พนกังาน หรือหากมีธุรกิจส่วนตวัตอ้งมีนามบตัร หากเปลีย่นชื่อสกุลตอ้งน าเอกสารมายนืยนั 

2. โปรแกรมทวัรอ์าจมีการสลบัปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนา้งาน อาทิ หากมีฝน

ตก หรือ รถติด อาจปรบัโปรแกรม (ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัสถานการณห์นา้งาน ) ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัร์

จะแจง้ใหท้ราบในแต่ละวนั  

3. รา้นชอ้ปป้ิงทีท่างรฐับาลใหท้วัรล์ง ตามทีร่ะบุในโปรแกรมทวัร ์ขอความร่วมมือลูกทวัรล์งทุกรา้น 

ซ้ือไม่ซ้ือไม่ว่ากนั  ทางบริษทัฯไม่มีนโนบายบงัคบัซ้ือแต่อย่างใด ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกคา้  

4. ทวัรน์ี้ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ที่ประสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั้น  หากท่านไม่

สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพิเศษ  

รบกวนแจง้บริษทัฯ ตามจริง หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทวัรต์ามโปรแกรมทวัร ์

ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนนิการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD / ท่าน ***                                                                                                                                                                 

 
 



 

หมายเหตุ 
 

1. กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ท าให้ท่าน  

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

2. รายการท่องเทีย่วและรายการอาหารทีร่ะบุไว ้อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณต์ามความ

เหมาะสมของหนา้งาน 

3. คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มี

การคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

4. หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทวัร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ

จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ 

เป็นการช าระเหมาจ่ายแล้ว 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  

7. ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิงเพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตาม

ประกาศสายการบิน...  

8. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน  

9. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี แล้ว

เกิดปัญหาต่าง ๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่น

เพ่ือที่จะน าไปยังประเทศนั้น ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิด

กฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงข้ันประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋า

หรือสิ่งของใดๆ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธิ์ในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเท่านั้น  

11. เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านข้ึนเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว 

เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์

ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้

อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนด รวมถึงสิ่งของที่มี

ลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่

โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ท  ามาจากพืช และ

เนื้อสตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด ไข่ เนื้อสตัว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะ

มาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก 

 



 

 

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