
 

 
 

 

รหัสโปรแกรม : 24034 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KXJ05 FALL IN LOVE KOREA ทวัร์เกาหล ี5 วนั 3 คืน 
เกาะนาม ิสวนสนกุเอเวอร์แลนด ์โซลทาวเวอร ์พระราชวงัถอ็กซกูงุ 

ข้ามสะพานกระจกโซยางคัง ที่ยาวที่สุดในเกาหลีใต้ วัดวาอูจองซา N Seoul Tower  
ถ่ายรูปสุดชิค! กับ 943 King's Cross Cafe คาเฟ่ ธีมแฮร์รี่ พอตเตอร ์
เที่ยวชม คลองชองเกชอน และ ช้อปปิ้งแบบจุใจ ย่านฮงแด ย่านเมียงดง 

เดินทางโดยสายการบิน Thai AirAsia X (XJ) 
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 Kg. / Carry on 7 Kg.  

 

 

 



วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ (บาท) ราคาเด็ก  
(บาท) 

พักเด่ียว/เดินทาง 
ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

06-10 กันยายน 65 18,777  
 
 

 
ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2 ปี 
ราคา 4,500  บาท) 

 
 

 
 

 
4,500 

25  
13-17 กันยายน 65 18,777 25  
20-24 กันยายน 65 18,777 25  
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 65 18,777 25  
01-05 ตุลาคม 65 19,777 25  
04-08 ตุลาคม 65 19,777 25  
08-12 ตุลาคม 65 21,777 25  
11-15 ตุลาคม 65 21,777 25  
15-19 ตุลาคม 65 19,777 25  
18-22 ตุลาคม 65 19,777 25  
22-26 ตุลาคม 65 21,777 25  
25- 29 ตุลาคม 65 19,777 25  
29 ตุลาคม –  
02 พฤศจิกายน 65 

19,777 25  

01-05 พฤศจิกายน 65 19,777 25  
05-09 พฤศจิกายน 65 19,777 25  
08-12 พฤศจิกายน 65 19,777 25  
12-16 พฤศจิกายน 65 19,777 25  
15-19 พฤศจิกายน 65 19,777 25  
19-23 พฤศจิกายน 65 19,777 25  
22-26 พฤศจิกายน 65 19,777 25  
26-30 พฤศจิกายน 65 19,777 25  
29 พฤศจิกายน - 
03 ธันวาคม 65 

19,777 25  

 

◼ FLIGHT:  
DEPARTURE :      XJ700   BKK-ICN    02.45-10.10 
RETURN         :      XJ701    ICN-BKK       11:15-15:20  

 

 

 

23.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4  เคาท์เตอร์ สาย
การบิน Thai AirAsia X โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า 

 
 
 

  วันที่หนึ่ง  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ

              



 

 

 
02.45 น.  นำท่านเดินทางออกสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Thai AirAsia X เที่ยวบินท่ี XJ700 
10.10 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง  

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)  นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร หมายเหตุ : เมื่อผ่านเข้าประเทศเกาหลีแล้วนำท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test (ท่านละ 80,000 
วอน ไม่รวมในค่าทัวร์) ตามนโยบายและกฏระเบียบการเข้าประเทศเกาหลีใต้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
หลังจากนั้นพาท่านเข้าเช็คอินเข้าโรงแรมที่พักเพื่อรอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่1) Boso 
Jeonggol หรือหม้อไฟเกาหลี ส่วนประกอบจะเป็น เนื้อ
หมู เห็ด กะหล่ำปลี แครรอท หัวหอม พร้อมกับเส้นแก้ว  
นำท่านเดินทางสู ่ เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน ที ่มี
ชื่อเสียงด้านสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย เมือง
นี้อยู่ทางตอนเหนือ ตั้งอยู่ในแอ่งที่เกิดจากแม่น้ำโซยาง
และแม่น ้ำฮัน มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู ่รอบเมือง 
โดยเฉพาะทะเลสาบโซยังและทะเลสาบอุยอาม บริเวณนี้
มีชื่อเสียงจากเกาะเล็กๆ ริมแม่น้ำ พาท่านเดินทางไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในเมืองชุนชอนคือ เกาะนามิ 
เป็นสถานที ่โด่งดังมาจากซีร ีส์เกาหลีเรื ่อง Winter 
Sonata (2002) โดยใช้เกาะนามิเป็นสถานที ่ถ่ายทำ
ฉากโรแมนติก ที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คู่รัก
นิยมมาเที่ยวกันตลอดทั้งปี และห้ามพลาดที่จะถ่ายภาพ
คู่กับรูปปั ้นอย่าง เบ ยองจุน และชเว จีอู  พระเอก-
นางเอก จากซีรีย์เรื่องดังกล่าว ทำให้ที่นี่ถูกขนานนามให้เป็น "เกาะแห่งความรัก" เกาะนามิมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 
270 ไร่ และมีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงโซลที่ยังรักษาความอุดมสมบูรณ์และ
ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะมีต้นไม้ใหญ่อย่าง ต้นสน และ ต้นแปะก๊วย เป็นจำนวน
มากแล้ว ก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ เช่น กระรอก กระแต หงส์ และ นกกระจอกเทศ ด้วยเช่นกัน  จากนั้นนำ
ท่านเดินทางสู่ สะพานโซยางคัง Soyanggang Skywalk สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในเกาหลีใต้ เป็นสะพานกระจก
ใสที่มีความยาว 156 เมตร โดยพื้นทางเดินจะเป็นกระจกใสสามารถมองเห็นทะเลสาบเอียมโฮ (Uiamho Lake) ได้ 
ตัวสะพานมีความสูงไม่มาก คนที่กลัวความสูงสามารถเดินได้สบายๆ ปลายทางจะเป็นลานชมวิว ให้เราได้ถ่ายภาพ
กับวิวภูเขาและทะเลสาบที่สวยงาม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่2) เมนูทัคคาลบี้ Dak-kalbi หรือไก่ผัดเผ็ดเป็นอาหารเกาหลียอดนิยมที่ทำจากไก่
หั่นเต๋าหมักในซอสโคชูจัง ที่มีมันฝรั่งหวานกะหล่ำปลีใบเพริลล์ต้นหอมต้นตำรับและส่วนผสมอื่น ๆ 

  ที่พัก : VELLA SUITE HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

  วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เมืองชุนชอน – เกาะนาม ิ

 -สะพานโซยางคัง                                           อาหาร เที่ยง, เย็น                                                                                                                    

              



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (เซตคิมบับ+นม) (มื้อที3่) 
นำท่านเด ินทางส ู ่  ว ัดวาว ูจอง  ซา (Waujeongsa 
Temple) ตั้งอยู่เมืองยงอิน จังหวัด เคียงคิโด เป็นวัด
นิกายหินยาน สร้างโดยนักบวชแฮต๊อก จุดเด่นของวัด
อยู่ที่เศียรของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่
ด้านนหลังสระน้ำ มีความสูง 8 เมตร ได้รับ การบันทึก
ลงกินเนสส์บุ๊คใหเ้ป็นรูปสลักจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในโลก และบร ิ เวณสระน ้ำจะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่
โดยรอบและบริเวณเนินเขาในวัดจะมีอุโบสถซึ้งภายใน
เป็นที่ป ระดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ ที่แกะสลักมาจาก
ไม้ซึ่งนำมาจากอินเดีย นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่
เก็บรักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ. 
1998 อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอ
เวอร์แลนด์ Everland (รวมบัตรแล้ว) ถูกขนานนามว่า 
ดิสนีย์แลนด์เกาหลี สวนสนุกเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียง
มากที่สุดของประเทศ ภายในสวนสนุกประกอบไปด้วย
โซนต่าง ๆ 5 โซน ทั้งโซน American Adventure, Zoo 
Topia, Global Fair, Magic Land แล ะ  European 
Adventure การท ่องเท ี ่ยวภายในสวนสนุกแห ่งนี้  
แนะนำว่า ควรขึ ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่า
เจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข 
และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้
อย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่น้อย ท่านสามารถ
ทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-
Express หนอนสะบัดชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง 
หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น หรือท่านสามารถเดินไปชมเทสกาลดอกไม้ที่จัดได้อย่างสวยงามเป็นสวนขนาดใหญ่
ชมดอกไม้หลากสีสันสวยงาม 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) ทางบริษัทมีบริการคูปองอาหารให้ท่านละ 1 ใบ EVERLAND 
ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุด
ในเอเชีย ศูนย์รวมเครื ่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น 
ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่าน
ได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ จากนั้นนำท่านสู่ ยอดเขานัมซาน 
Namsan Mountain โดย shuttle bus  อันเป็นที ่ตั ้งของ
หอคอยเอ็นโซล N Seoul Tower ให้ท่าน  เพลิดเพลินชม
ทัศนียภาพที่สวยงามของแต่ละฤดูที่แตกต่างกัน และให้ท่าน

  วันที่สาม เมืองยงอิน - วัดวาวูจอง ซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดงัเกาหลี – 

   N Seoul Tower - 934 King's cross - ย่านฮงแด                                                               อาหาร เช้า, เทีย่ง  

              



ได้ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี ที่นิยมมาคล้องกุญแจไว้ด้วยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL 
TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี (ไม่รวมค่าลิฟท์) จากนั้นพาท่านไปเช็คอินที่ 934 King's cross คาเฟ่ 
ธีม"แฮร์รี่ พอตเตอร์" ซึ่งตั้งอยู่ใน ย่านฮงแด เป็นคาเฟ่เกาหลีที่แฟนๆ แฮร์รี่ ห้ามพลาด พาเหล่าสาวกแฮรี่ได้เข้าไป
สัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆพร้อมพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น   รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก : GALAXY HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที5่) 

พาทุกท่านช้อปปิ้ง ร้านสมุนไพร Red Pine เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลด
ไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย และ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่
อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็น
ยาบำรุงร่างกายให้ท่านซื ้อเป็นของฝาก จากนั ้นพาท่านเดินทางไปเยี ่ยมชม Seaweed Museum+Kimbap 
พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับประวัติในการทำกิมจิและคิมบับสูตรต้นตำหรับของเกาหลีใต้  และชมกระบวนขั้นตอนการทำ
คิมบับและกิมจิ ที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยสาธิตให้ดู จากนั้นพาทุกท่านช้อปปิ้ง ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb รวม
เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆออกจากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มี
ขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น จากนั้นพาทุกท่านเยี่ยมชม พระราชวังถ็อกซูกุง Deoksugung Palace ตั้งอยู่

  วันที่ส่ี  โซล - ศูนย์สมนุไพร Red Pine - ศูนย์โสมรัฐบาล - Seaweed Museum - Hogaenamu Herb

พระราชวังถอ็กซูกงุ - ถนนสายโรแมนตกิถอ็กซูกุง – คลองชองกเยชอน – ช้อปป้ิง Shinsegae ปลอดภาษี –  

        ช้อปป้ิงย่านเมียงดง                                       อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น                                                                                                                    

              



ที่หัวมุมสี่แยกใจกลางเมืองที่คึกคัก
ที ่ส ุดของกรุงโซล ซึ ่งเป็นเพียง
พระราชวังแห่งเดียวที ่ล ้อมรอบ
ด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกที ่เพิ่ม
ความเป็นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์
ได้ ไม่เพียงแต่อาคารรูปแบบเกาหลี
เท ่านั ้น ภายในพระราชวังย ังมี
อาคารทรงยุโรปตะวันตกอีกด้วย 
เป็นอาคารแบบโรมันและด้านหน้า
เป็นสวนสวยแบบสมมาตร ซึ่งเป็นสวนแบบตะวันตก
แห่งแรกในเกาหลี นอกจากนี้ท่านยังสามารถไปเก็บ
ภาพสวยๆได้ที่ ถนนสายโรแมนติกถ็อกซูกุง (Stone 
Wall Street of Deoksugung Palace) ถ นนส าย
แห่งโรแมนติก ที ่มีซีรี ่ย์ชื ่อดังอย่างเร ื ่อง ก็อบลิน 
Goblin ถ่ายทำฉากที่พระเอก-นางเอกเจอกันที่นี่ครั้ง
แรก มีระยะทางยาว 900 เมตร เป็นผนังห ินของ
พระราชวังท็อกซูกุง (Deoksugung Palace) เดิม
เคยเป็นผนังหินแห่งแรกในเกาหลีที่สร้างให้ครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่อาศัยของผู้คนกับสิ่งแวดล้อมไว้ร่วมกันอย่างลงตัว 
ระหว่างทางเต็มไปด้วยต้นไม้กว่า 130 ต้น และมีม้านั่งอีก 20 ที่ บรรยากาศที่ร่มรื่นและโรแมนติกเป็นสถานที่ที่ดี
สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และในช่วงฤดูใบไม้เปลี ่ยนสีประมาณเดือน พฤศจิกายน ใบแปะก๊วยจะพร้อมใจกัน
เปลี่ยนเป็นสีส้มเหลือง ยาวตลอดแนวกำแพง ทำให้เป็นหนึ่งในถนนเส้นที่มีเสน่ห์ที่สุดเขาโซล  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) เมนูชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิด
ต่างๆ และเน้ือหมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย 
นำท่านเดินทางไปเดินเล ่นที ่  คลองชองกเยชอน 
(Cheonggyecheon) เป็นลำธารที่ไหลผ่านใจกลาง
กรุงโซล เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ทันสมัย และเป็น
อ ีกหน ึ ่ งสถานท ี ่ ท ่อง เท ี ่ ยวยอดน ิยม สำหรับ
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เมื่อมาเยือนยังกรุง
โซล ลำธารแห่งนี้มีความยาว 8.4 กิโลเมตร หรือ 5.2 
ไมล์ แม้ว่าคลองตามธรรมชาติเดิมจะถูกถม และ
ก ่อสร ้างเป ็นถนนลาดยาง ต ่อมาด้วยโครงการ
ปรับปรุงเมืองใช้ระยะเวลา 3 ปี คลองนี้จึงได้รับการขุด
ลอกปรับปรุงกลายเป็นคลองชองกเยชอนในปัจจุบันให้ผู้คนได้เพลิดเพลิน  พักผ่อน เดินเล่นรับลม มีกิจกรรม 
การละเล่น การแสดง นำท่านชมแหล่ง ช้อปปิ้งปลอดภาษี Shinsegae Duty Free ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม 
มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้
เลือกซื้ออย่างเต็มที่  ถึงเวลานำท่านเดินทางช้อปปิ้งที่ เมียงดง เลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่
โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA 



TIGER และส ินค ้าจากแบรนด ์ เกาหล ี โดยเฉพาะ 
เคร ื ่องสำอางเช ่น  ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, 
THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน
สามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้
ที่นี้  และKRISPY KREMEโดนัท ที่สุดแสนอร่อย 

เย็น  ร ับประทานอาหารเย ็น (ม ื ้อท ี ่7)  เมน ูจ ิมดัก 
(Jimdak) หรือไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลี
พื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง 
ที่พัก : GALAXY HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที8่) 

ก่อนเดินทางกลับนำท่านแวะละลายเงินวอนที่ ร้าน Local Super Market ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าเกาหลไีด้
อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น้ำจิ้มปรุงรสหมู
ย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย 
จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

11.15 น.    เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน  Thai Air Asia X เที่ยวบินท่ี XJ701 
15.20 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

***************************** 
 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร 
หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่าน
เป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  
ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออก จากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ท่องเที่ยวตามท่ี
ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องขอคิดค่าใช้จ่าย เพิ่ม 100 USD/ต่อท่าน  

 
 
 
 
 
 
 
 

  วันที่ห้า Local Super Market - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ   

    อาหาร เช้า 

              



 
 
 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ (Update 1 มิถุนายน 2565)  
 

1. ผู้เดินทางจำเป็นต้องตรวจ Test Covid แบบ ATK และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนก่อนเดินทาง (ผล
ตรวจต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง  
นำมาใช้ในการเช็คอินบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ เคาท์เตอร์สายการบิน 

2. ผู้เดินทางเข้าประเทศเกาหลีจะต้องได้รับวัคซีน ครบโดสแล้ว ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้วอย่างน้อย ไม่น้อยกว่า 
14 วันก่อนเดินทาง  

3. สำหรับบุคคลอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวัคซีน Johnson&Johnson 1 เข็ม) ภายใน 14-180 
วัน หากเกิน 180 วัน จะต้องฉีดเข็ม 3 ตามยี่ห้อวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) 

4. สำหรับบุคคลอายุ 12-17 ปี ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวัคซีน Johnson&Johnson 1 เข็ม) 14 วันขึ้นไป 
5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน (แต่ต้องเดินทางกับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบตามเงื่อนไขเท่าน้ัน) 
6.  ผู้ที่หายจากโควิดแล้วโดยมีใบรับรองไม่เกิน 6เดือน (นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลจนถึงวันเดินทาง)  **ลูกค้า

จำเป็นต้องนำใบรับรองการหายจากโควิด-19 ไปด้วย เนื่องจากกรณีตรวจ RT-PCR ที่เกาหลีแล้วยังพบเชื้อ จำเป็นต้องใช้
ใบรับรองเพื่อยืนยัน มิฉะนั้นจำเป็นต้องกักตัว 7วัน**  (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

7. ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) บริษัท ฯ บริการลงทะเบียน K-ETA เพื่อ
ท่องเที่ยวเกาหลี เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้แบบฟรีวีซ่า (อยู่ได้ 90 วัน)  (บริษัทดำเนินการลงทะเบียนให้ มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 
ท่านละ 1500 บาท กรณีลงไม่ผ่าน บริษัทฯจะลงให้อีก 1 ครั้ง รวมไม่เกิน 2 ครั้ง ) สำหรับลูกค้าที่มี K-ETA แล้วไม่ต้องชำระ
เงินส่วนนี้ เพยีงส่งหลักฐาน K-ETA ของท่านมาให้ที่บริษัทเท่านั้น 
 

เอกสารทีใ่ชล้งทะเบยีน K-ETA  
1. ไฟล์รูปภาพสีถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 100MB (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 
2. ไฟล์รูปสีหน้าพาสปอร์ต ไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 300MB (มีอายุมากกว่า 6 เดือน) 
3. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ต, เบอร์โทรติดต่อในไทย, เบอร์โทรติดต่อในเกาหลี(ถ้า

มี), E-mail และประวัติของลูกค้า 
4. ข้อมูลที่พัก (บริษัทจัดการให้)  
5. ผู้เดินทางต้องลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)  บริษัทดำเนินการให้  
6. บริษัทฯจองตรวจ RT-PCT ที่เกาหลี เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานอินชอน ค่าตรวจท่านละ 80,000 วอน (ไม่รวมในค่า

ทัวร์ชำระเพิ่ม)  
 

เงื่อนไขข้างต้น อาจมีการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะทำการแจ้ง Update ให้ท่านลูกค้าก่อนการเดินทาง 
 
 
 
 



► เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค     
    กระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม)  หรือ เอกสารInternational Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอ พร้อม) / วัคซีนพาสปอต์ (เล่มเหลือง) ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่
ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว 
3.ผู้เดินทางจำเป็นต้องตรวจ Test Covid แบบ ATK และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนก่อนเดินทาง (ผลตรวจต้อง
เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง  นำมาใช้ในการเช็คอินบัตร
โดยสารเครื่องบิน ณ เคาท์เตอร์สายการบิน 
4.เอกสารจากการลงทะเบียนผ่านการอนุมัติระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)  
 เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว  

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
 
► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ  
- กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท  
 กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน Vaccinated Certificate และ International Vaccinated 
Certificate (จากแอปหมอพร้อม) พร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจำเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่
บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น 
**สำคญั**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง )จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า  6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ   ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ 
เงื่อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

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

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



อัตราค่าบริการนี้รวม   
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทัวร์ข้างตน้ (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเปน็ 

Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเลื่อนวันได้) 
2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ใน

โปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน THAI AIRASIA X สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1ชิ้น ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่า

ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบิน
เรียกเก็บ  

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่า งประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผน
ประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวัน
เดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั ้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่
ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง 
สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำ
ประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น 
แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครอง
เพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน 
7. ค่าลงทะเบียน K-ETA 1,500 บาท  
8. ค่าทดสอบ Test Covid แบบ ATK และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนก่อนเดินทาง (ผลตรวจต้องเป็นภาษาอังกฤษ

เท่านั้น) หรือ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง  นำมาใช้ในการเช็คอินบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ 
เคาท์เตอร์สายการบิน 

9. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR เมื่อถึงประเทศเกาหลี  
 
  
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่าน
ตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 



1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดใน
ระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยน
ห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถ
จัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
เท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการ
ตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12.การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศกับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group 
tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาใน
โรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ 
กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ .ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซือ้
ความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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