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เดนิทาง สิงหาคม และ ตุลาคม 2565 

โดยสายการบิน Jeju Air (7C) และ T’Way (TW) 
ก าหนดการเดินทาง 

 

วันแรก           สนามบินสุวรรณภูม ิ(ไทย) 

(วันท่ี 12 ส.ค. 65 และวันที่ 31 ส.ค. 65) 

22.00 น. 📢 คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสายขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 3 
เคาน์เตอร์ F สายการบิน Jeju Air (7C) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

--- และ --- 
(วันท่ี 12 ต.ค. 65 และวันที่ 13 ต.ค. 65) 

23.00 น. 📢 คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสายขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 5 
เคาน์เตอร์ K สายการบิน T’Way (TW) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

วันท่ีสอง         สนามบินอินชอน (เกาหลีใต้) - สวนสาธารณะซองโดเซ็นทรัลพาร์ค + นั่งเรือ Water Taxi ชมเมืองซองโด - 
สถาปัตยกรรม Tri-Bowl - แหล่งช้อปป้ิง NC Cube Canal Walk - ถนนเทพนิยาย ซองวอลดง - ถนนคนเดิน 
China Town                                                                                                                                           (-/L/D) 

01.00 น. ✈น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบิน Jeju Air (7C) เท่ียวบินท่ี 7C2204 
 (เท่ียวบิน 7C2204 สุวรรณภูมิ-อนิชอน 01.00-08.40) 
08.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้

01.55 น. ✈น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบิน T’Way (TW) เท่ียวบินท่ี TW102 
 (เท่ียวบิน TW102 สุวรรณภูมิ-อนิชอน 01.55-09.30) 
09.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้
 

สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน
เพื่อสะดวกในการนดัหมาย)   

 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว เจ้าหน้าท่ีน าท่านตรวจ RT-PCR TEST ตามนโยบาย
และระเบียบการเข้าประเทศเกาหลใีต้ (ทัวร์ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR TEST ท่านละ 80,000 วอน)  

**การตรวจ RT-PCR อาจมีการเปลี่ยนแปลง ท้ังน้ีข้ึนอยู่กบัประกาศการจากทางรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้** 
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 น าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะซองโดเซ็นทรัลพาร์ค ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลในการสร้างมาจาก เซ็นทรัลพาร์ค 
แห่งมหานครนิวยอร์ก ของสหรัฐอเมริกา สวนสีเขียวท่ีผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติอยา่งลงตวั จากนั้นพาท่านล่องเรือ Water Taxi ชมธรรมชาติ และความงามของสถาปัตยกรรมต่างๆ
ท่ีทนัสมยั ถูกออกแบบมาใหดู้ล ้ายุคสมกบัเป็นเมืองใหม่จริงๆ  ซองโดตั้งอยู่ท่ีเมืองอินชอน ขึ้นช่ือว่าเป็นเมือง
แห่งนวตักรรมล ้ายคุ เป็นยา่นเศรษฐกิจใหม่ของเกาหลีใต ้การล่องเรือซองโดอยูใ่นทะเลสาบของเซ็ลทรัลปาร์ค 
ซ่ึงเป็นเหมือนปอดอนับริสุทธ์ิของเมืองน้ี 

น าท่านชม สถาปัตยากรรม Tri-Bowl อนัน่าประทบัใจของ Songdo เป็นศูนยว์ฒันธรรมและศิลปะท่ีซบัซ้อนท่ี
สร้างขึ้นเพื่อใหดู้เหมือนราวกบัวา่มนัลอยอยูใ่นน ้า สถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของอาคารรูปทรงสามชามท่ี
ลอยอยูบ่นน ้าท าใหอิ้นชอนเป็นเมืองท่ีกลมกลืนกบัทอ้งฟ้ามหาสมุทรและโลก 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน 
  

 น าท่านเดินทางสู่ NC Cube Canal Walk ท่ีเป็นแหล่งรวมสินคา้แฟชัน่ของเมืองซองโด ตั้งอยู่ติดกบั Songdo 
Central Park มีทั้งเส้ือผา้แบรนด์เนม เส้ือผา้แฟชัน่ ต่างๆ ทั้งผูช้ายและผูห้ญิง น ามาลดราคาพิเศษกนัเยอะมาก 
คลา้ยๆ Outlet  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ถนนเทพนิยายซองวอลดง  ถนนเส้น
เล็ก ๆ ในเมืองอินชอน ใกลก้บัท่าเรืออินชอน ปัจจุบนั
ไดมี้การปรับปรุงพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว มีการวาด
ภาพเทพนิยายคลาสสิกดงัระดบัโลก การ์ตูน ต่าง ๆ บน
ฝาผนงั ก าแพง ขนาดใหญ่ อาทิเช่น สโนวไ์วท ์และ ซิน
เดอเรลล่า จึงขนานนามใหเ้ป็น หมู่บา้นเทพนิยาย อิสระ
ใหท้่านไดถ้่ายภาพตามอธัยาศยั  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน China Town ย่านอินชอน เป็นชุมชนของชาวจีนท่ีถือก าเนิดจากการเปิดท่าเรือ
อินชอน ในอดีตนบัเป็นพื้นท่ีส าคญัในการขนส่งและคา้ขายสินคา้จากประเทศจีน ส าหรับปัจจุบนัน้ีชาวจีน ท่ี
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ยงัคงอาศยัอยู่เป็นรุ่นท่ี 2 หรือรุ่นท่ี 3 นบัจากท่ีมีการบุกเบิก แต่กล่ินไอและการด ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรมของคน
รุ่นก่อนยงัคงมีให้เห็น รวมไปถึงการไดมี้โอกาสไดลิ้้มลองรสชาติอาหารจีนท่ีมีให้เลือกสรรหลายร้านท่ีอิน
ชอนไชน่าทาวน์แห่งน้ี 

เย็น  บริการอาหารเย็น (เมนู จาจังมยอน) 
 ท่ีพกั  โรงแรมมาตรฐาน ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสาม         สวนสนุก Lotte World - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ท ากมิบับ+ใส่ชุดฮันบก - ศูนย์ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง - ช้อปป้ิง
ย่านฮงแด                                                                                                                                                 (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ (Lotte World) เป็น
สวนสนุกแห่งหน่ึงตั้งอยู่ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต  ้พื้นท่ี
ประกอบดว้ยสวนสนุกในร่มและกลางแจง้ มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกมากมาย อาทิ การเช่ือมต่อกบัระบบรถไฟฟ้ารางเด่ียว 
ห้างสรรพสินคา้ โรงแรม และพิพิธภณัฑ์พื้นบา้นของเกาหลี 
รวมทั้งโรงภาพยนตร์ พิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ า และพื้นท่ีส าหรับการ
กีฬา สวนสนุกในร่มของลอตเตเ้วิลด์น้ีเป็นสวนสนุกในร่มท่ีมี
ขนาดใหญ่ติดอนัดบัโลก และเคยไดรั้บการจดัอนัดบัท่ี 7 ของ
สถานท่ีท่องเท่ียวน่าดึงดูดของโลกในปี ค.ศ. 2002 สวนสนุก
แห่งน้ี มีจ านวนนกัท่องเท่ียวกวา่ 8 ลา้นคนต่อปี  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน 
 

 น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) ซ่ึงท่านจะไดเ้รียนรู้การท าสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวติั
ความเป็นมาและความผูกผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีต่อสาหร่าย ทดลองท า กิมบับ หรือขา้วห่อสาหร่าย อาหารยอด
นิยมอย่างหน่ึงท่ีชาวเกาหลีนิยมรับประทาน นอกจากน้ีท่ีน่ียงัมีบริการถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกและเก็บภาพแห่ง
ความประทบัใจใน ชุดฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลีอีกดว้ย 

 

 น าเดินทางสู่ ศูนย์ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง ให้ท่านชมและเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางและเวชส าอางแบรนด์ชั้นน า
ของเกาหลี ท่ีCOSMETIC ยีห่อ้คุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแลว้ให้ความส าคญักบัเร่ืองผิวหนา้
ค่อนขา้งมากโดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพื้นฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด (Hongdae) หรือ ย่านมหาวิทยาลยัฮงอิก วอล์คก้ิง สตรีท (Hongik University 
Street) เป็นย่านช้อปป้ิงบริเวณดา้นหน้าของมหาวิทยาลยัฮ
งอิก ศูนยร์วมเด็กวยัรุ่น เด็กมหาวิทยาลยั และวยัท างาน นิยม
มาเดินเล่น ราคาของสินคา้และร้านอาหารต่างๆ ก็ไม่แพง ซ่ึง
จะคึกคกัเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะร้านคา้แต่
ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของท่ีขายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็
จะเป็นสินคา้แฟชัน่ เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของก๊ิฟชอ้ป 
เคร่ืองเขียน และท่ีเยอะไม่แพก้นัก็คือขนมต่างๆ  

เย็น เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง ให้ท่านอสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 
 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

 ท่ีพกั  โรงแรมมาตรฐาน ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า 

วันท่ีส่ี             ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พระราชวังเคียงบกกุง - หอคอยโซลทาวเวอร์ - สินค้าปลอดภาษี Duty 
Free - ช้อปป้ิงย่านเมียงดง                                                                                                                     (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านรู้จกัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูกน ามาใชเ้พื่อสุขภาพเป็นเวลา

นานากวา่ 2,000ปีในต ารายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแขง็แรงให้แก่ระบบย่อย
อาหารและปอดช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทยช่์วยบ ารุงหัวใจ
ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือดเสริมประสิทธิภาพทางเพศลดและป้องกนัมะเร็งและเร็วๆน้ีโสมเกาหลีอาจจะไดจ้ด
ทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับผูท่ี้ค  านึงถึงสุขภาพ
ในปัจจุบนั  
 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกนัท่ี ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทาน
เพื่อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์

 

จากนั้น น าท่านชมความสวยงามและทรงคุณค่าของ พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) เป็น 1 ใน 5 
พระราชวงัหลวงเก่าแก่กว่า 600 ปี ค าว่าเคียงบกกุงนั้นหมายถึง พระราชวงัแห่งพรท่ีมีแสงสว่าง พระราชวงั
เคียงบกกุงนั้ นขึ้ นช่ือว่าเป็นพระราชวังไม้
โบราณท่ีมีขนาดใหญ่ มีความเก่าแก่และ
สวยงามท่ีสุด เป็นทั้ งสัญลักษณ์และแหล่ง
ท่องเท่ียวยอดฮิตของกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 
ค.ศ. 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โช
ซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวงัมีอาคารและ
ต าหนักต่างๆ มากกว่า 200 หลงั แต่เม่ือมีการ
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รุกรานของญ่ีปุ่ น อาคารส่วนใหญ่ก็ไดถู้กท าลายลงเหลืออยูเ่พียงแค่ 10 หลงัเท่านั้น  
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน 
 

จากนั้น  น าท่านสู่ หอคอยโซลทาวเวอร์ ณ เขานมัซาน 
ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 
1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก ใจกลาง
เมืองหลวงชมทัศนียภาพกรุงโซลและชาน
เมืองแบบรอบทิศ 360 องศา และท่านสามารถ
คลอ้งกุญแจคู่รักตามความเช่ือได้ (ราคาทวัร์
ไม่รวมค่ากุญแจและค่าขึ้นลิฟท)์  

 
จากนั้น ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ ห้างปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม

น าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิดรวมทั้งสินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยม 
 
จากนั้น น าท่านช้อปป้ิงตลาดดังท่ีสุดของเกาหลี 

ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หาก
ท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลีเป็น
อย่างไรก้าวล ้ าน าสมยัเพียงใดท่านจะตอ้ง
มาท่ีเมียงดงแห่งน้ีพบกับสินคา้วยัรุ่นอาทิ
เส้ือผ้าบุรุษ-สตรีเคร่ืองส าอางดังๆอาทิ 
ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE 
FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE หรืออีกมายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ
ซ่ึงราคาถูกกวา่ท่ีเมืองไทย 2-3 เท่า 

เย็น  บริการอาหารเย็น  
 ท่ีพกั  โรงแรมมาตรฐาน ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้า             ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - Hyundai Premium Outlet - Supermarket             (B/L/-) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 พาท่านไปดูแลสุขภาพกบั น ้ามันสนเข็มแดง ผลิตภณัฑท่ี์สกดัจากน ้ามนัสนท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกายลด

ไขมนัช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) หมู่บา้นโบราณท่ีเดิมทีเป็นท่ี

อยู่ของเหล่าขุนนางสมยัก่อน ปัจจุบนับา้นโบราณเหล่าน้ีไดถู้กอนุรักษ์ไว ้และมีหลายหลงัท่ีถูกดดัแปลงให้

เป็นแหล่งเรียนรู้แผยแพร่วฒันธรรม เกสตเ์ฮา้ส์ ร้านอาหาร และโรงน ้ าชา เปิดให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้

มาเพื่อสัมผสั และเรียนรู้วฒันธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม และอีกหน่ึงส่ิงท่ีส าคญัก็คือหมู่บา้นน้ีเป็นย่านท่ีมีคน

เกาหลีอยู่อาศยักนัจริงๆ ภายใน

บา้น น าท่านเยีย่มชมและสัมผสั

บรรยากาศเกาหลีแท้ๆ ด้วย

กล่ินไอความเป็นดั้ งเดิมของ

ส่ิ ง ก่ อส ร้ า งบ้าน เ รื อนและ

ธรรมชาติ สะทอ้นถึงศิลปะและ

วฒันธรรมสมยัโบราณของชาว

เกาหลี 

จากนั้น น าทุกท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี Hyundai Premium Outlet เอาทเ์ลตขนาดใหญ่ ของอาณาจกัรฮุนได ร้านสินคา้แบ
รนดเ์นมระดบัโลกมากมาย นอกจากจะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแลว้ ยงัเป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ ส าหรับครอบครัว
อีกดว้ย 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน 
 
 

 ก่อนกลบัพาท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี SUPERMARKET สาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแลต็หิน
ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้ง
หน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้  และยงัมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่า
เกาหลี) นมกลว้ย   

 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินอนิชอน 
 

(วันท่ี 16 ส.ค. 65 และวันที่ 04 ก.ย. 65) 

20.05 น. ✈ น าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jeju Air (7C) เท่ียวบินท่ี 7C2203 
23.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

--- และ --- 
(วันท่ี 16 ต.ค. 65 และวันท่ี 17 ต.ค. 65) 

20.25 น. ✈ น าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน T’Way (TW) เท่ียวบินท่ี TW101 
00.25+1 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
 

  

 



VWICN-1 KOREA CLASSIC 5 วนั 3 คืน    หนา้ 8 

 
 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลบัสับเปลีย่น หรือเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ท้ังนี้โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
และหากลูกค้าท่านใดจะต้องมีการจองตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ 

รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัททราบ ก่อนจองทุกคร้ัง  
ไม่เช่นนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ทุกกรณีหากมีการเปลีย่นแปลงใดๆ 

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน*** 

 
 
 

อตัราค่าบริการ 

เที่ยวบิน 
ก าหนดวนัเดนิทาง 

สิงหาคม และ ตุลาคม 2565 

ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัเดี่ยว (เพิม่) 
สายการบิน Jeju Air  

7C2204 BKK-ICN 01.00-08.40 
7C2203 ICN-BKK 20.05-23.50 

12 - 16 ส.ค. 65 21,900 5,000 

31 ส.ค. - 04 ก.ย. 65 21,900 5,000 
สายการบิน T’Way 

TW102 BKK-ICN 01.55-09.30 
TW101 ICN-BKK 20.25-00.25+1 

12 - 16 ต.ค. 65 25,900 5,000 

13 - 17 ต.ค. 65 25,900 5,000 
 

โปรแกรมทัวร์ไม่มีราคาเด็ก / ทารกต้องมีอายุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลบั 
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น กรณถืีอพาสปอร์ตต่างชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท 

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป 
*ช าระที่สนามบินประเทศไทยก่อนออกเดินทาง* 

ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
=================================================== 
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ส่ิงท่ีต้องเตรียมตามมาตรการใหม่ การเข้าประเทศเกาหลใีต้ 

• ตอ้งลงทะเบียนผา่นระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 72 ชัว่โมงก่อนออก
เดินทาง (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าลงทะเบียน) 
**ทางบริษทัฯ บริการรับลงทะเบียน K-ETA เพื่อท่องเท่ียวเกาหลีใต ้(มีอายุการใชง้าน 2 ปี สามารถพ านกัอยู่ในประเทศ
เกาหลีใตไ้ด้ไม่เกิน 90 วนั)  มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท (ส าหรับลูกค้าท่ีมี K-ETA แล้วไม่ต้องช าระเงินในส่วนนี ้
เพียงแค่ส่งหลักฐาน K-ETA ของท่านมาให้ท่ีบริษัทเท่านั้น) ทั้งน้ี การพิจารณา K-ETA ขึ้นอยู่กบัสถานทูต ทางบริษทัไม่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน 

• ตอ้งตรวจหาเช้ือโควิดดว้ยวิธี RT-PCR ภายใน 48 ชัว่โมง ก่อนเดินทาง หรือ ตรวจดว้ย ATK ภายใน 24 ชัว่โมง ก่อน
เดินทาง (ผลจะตอ้ง เป็นลบ) เพื่อใชใ้นการเช็คอินบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน และใชใ้นการ
ลงทะเบียน Q CODE ก่อนเขา้ประเทศเกาหลีใต ้(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าตรวจ ลูกค้าจะต้องช าระเพ่ิม) 
** การตรวจ ATK จะต้องมี ATK Certification (ใบรับรองแพทย์) จากสถานพยาบาล เป็นภาษาอังกฤษ** 

• ผูเ้ดินทางตอ้งลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse) (ผูเ้ดินทางจ าเป็นตอ้งลงทะเบียนดว้ยตนเอง เน่ืองจาก
ใช้ผลตรวจภายใน 24 ชัว่โมง ก่อนเดินทางเขา้ประเทศเกาหลีใต ้และแนบผลตรวจ RT-PCT อีกคร้ังหลงัจากถึงประเทศ
เกาหลีใตภ้ายใน 72 ชม.) 

• ตอ้งแสดงเอกสาร International Covid-19 Vaccination Certificate (สามารถขอไดท่ี้แอปฯ หมอพร้อม) 
• บริษทัฯ จองตรวจ RT-PCR ท่ีเกาหลี เพื่อท าการตรวจภายใน 72 ชม. เม่ือถึงประเทศเกาหลีใต ้ค่าตรวจ RT-PCR ท่านละ 

80,000 วอน (ช าระค่าตรวจท่ีสนามบินประเทศไทยก่อนเดินทาง) (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าตรวจ ลูกค้าจะต้องช าระเพ่ิม) 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ  
         (Jeju Air ท่านละไม่เกนิ 15 กก. จ านวน 1 ใบ และถือขึน้เคร่ืองไม่เกนิ 10 กก.) 
         (T’Way ท่านละไม่เกนิ 20 กก. จ านวน 1 ใบ และถือขึน้เคร่ืองไม่เกนิ 10 กก.) 
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

แต่ละโรงแรมจะมีการวางผงัห้องพกัแต่ละประเภทแตกต่างกนั  จึงท าให้ห้องพกัแต่ละประเภทไม่ไดอ้ยู่ติดกนัหรืออยู่คนละชั้น 
บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน หากตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพบั 
หรือ SOFA BED  ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัรูปแบบการจดัห้องพกัของโรงแรมนั้น ๆ หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเป็น 
พกั 2 ท่าน 1 ห้อง และ พกัเด่ียว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการค่าห้องพกั
เด่ียวเพิ่มกบัผูเ้ขา้พกั 

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัร์ก่อนการ
ใชบ้ริการ) 
 ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม 
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระที่สนามบินในวันเดินทาง  
ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา  
 ค่าตรวจ RT – PCR / ATK TEST / TEST & GO ท้ังของประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้ 
 ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองกรุณา ช าระค่ามัดจ าทัวร์ท่านละ 15,000 บาท พร้อมหนา้พาสฯ ภายใน 1 วนั หลงัจากท าการจอง และช าระค่า
ทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วนั กรณีไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนด ไม่ว่ากรณีใดใดจะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ  
2. หากลูกคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปช าระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกนัจองเกิน 20 ท่าน แมว้่า
ท่านจะจองทวัร์มาคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพิ่มตามเง่ือนไขของบริษทั 
3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

การยกเลกิ 
เน่ืองจากราคาน้ีตัว๋เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้
จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ท้ังส้ิน   เม่ือส่งรายช่ือออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนผู้
เดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดใดท้ังส้ิน 
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หมายเหตุ 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท า
ร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด
ก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 
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หมายเหตุ 
1. รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระให้กบั

สายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตาม
รายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์  
ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิม่จากราคาค่าทัวร์ปกติอกี 100 USD** **กรณีตัด
กรุ๊ปเหมาท่ีเป็นพนักงานบริษัททัวร์ ครู อาจารย์ เด็กนักเรียน นักศึกษา  ธุรกจิขายตรง ธุรกจิเคร่ืองส าอางค์ ธุรกจิอาหารเสริม 
หมอ  พยาบาล  หรือชาวต่างชาติ จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบหากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะน าไปยงัประเทศนั้นๆ  
หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึง
ขั้นประหารชีวิตเจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้
เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะน า
ภาพถ่ายมาจ าหน่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ เพราะทางบริษทัทวัร์ไม่
มีการบงัคบัลูกทวัร์ซ้ือแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

5. ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้านชอ้ป
ป้ิง เช่น น ้ ามนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 
USD ต่อท่าน 

6. หากลูกคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปช าระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบวา่คณะเดียวกนัจองเกิน 20 ท่าน แมว้า่ท่านจะ
จองทวัร์มาคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพิ่มตามเง่ือนไขของบริษทั 
 

 
 
 
 
 

เอกสารท่ีจะต้องเตรียมก่อนเดินทาง 
- พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) 
- ตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลบั ประเทศเกาหลใีต้ ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
- ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกดิขึน้ในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลไีด้ (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 
- ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
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** ในกรณีท่ีลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ ท าให้ลูกค้าต้องถูกส่ง
ตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นด้วย  ฉะน้ันลูกค้าต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นท่ีประเทศเกาหลีใต้เรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้นทุกกรณี ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลีใต้เรียกเก็บหรือลูกค้าต้องรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบิน
ถัดไปท่ีมีท่ีนั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน ท้ังนี้  ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้  
สายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
 

หมายเหตุ : เรียนให้ทราบว่า หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้แล้วนั้นทางทัวร์จะออกเดินทางท่องเท่ียวหลังเวลา
ประมาณ 1 ช่ัวโมง 

***ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ส่วนท่านใดท่ีติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทาง
ไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพ่ือความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียว
อย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก*** 

 

หมายเหตุ : แต่ละประเทศมีเง่ือนไขให้นักท่องเท่ียวจะต้องมีประกันสุขภาพและประกันการเดินทางท่ีแตกต่างกนั (ค่าประกัน
สุขภาพไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่แต่ละประเทศน้ันๆ) และเง่ือนไขต่างๆข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ทั้งนีท้างบริษัทฯ ยึดตามประกาศของทางรัฐฯ และประเทศท่ีเดินทางเป็นหลกั ทาง
บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ  *กรุณาอ่านเง่ือนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท า
การจองทัวร์หรือช าระเงิน*  จากน้ันจะถือว่าผู้เดินทางรับทราบตามข้อก าหนด หากเกิดความเสียหายใดๆขึน้ ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VWICN-1 KOREA CLASSIC 5 วนั 3 คืน    หนา้ 14 

 
หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

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