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เดินทางโดยสายการบิน แอร์ปูซาน  น ้าหนักกระเป๋า 15 กก.  ถือขึน้เคร่ือง 10 กก. 
พกัโรงแรมในโซล 3 คืน !! 
เยี่ยมชม เกาะนามิ WINTER LOVE SONG  สะพานกระจก โซยังกงั SKY WALK  พระราชวังเคียงบ็อค 
ชมความงาม ป้อมฮวาซอง มรดกโลก  สวนสนุกใหญ่ท่ีสุดในเกาหลใีต้ EVERLAND    
สัมผัส หอคอยโซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมลฟิต์)  เยี่ยมชมคลองชองเกชอน จัตุรัสควังฮวามุน  
ช้อปป้ิงย่านดัง ทงแทมุน เมียงดง ฮงแด  
 

ขั้นตอนการเดินทางเข้าเกาหลใีต้ 23 พฤษภาคม 2565 
1. กรอก K-ETA บริษทัฯ บริการกรอกให ้(รวมในค่าทวัร์ ราคา 10,300 WON) 
2. ใชผ้ลตรวจ ATK (24 ชัว่โมง ก่อนเดินทาง) ลูกคา้ตรวจเองท่ีไทย ค่าตรวจไม่รวมในค่าทวัร์ 
3. ลงทะเบียน Q-CODE เพื่อขอยกเวน้การกกัตวัท่ีเกาหลี ลงทะเบียน 48 ชัว่โมง ก่อนการเดินทาง  
4. หลงัไปถึงเกาหลีแลว้ ตอ้งตรวจ RT-PCR ท่ีสนามบินอินชอน (ค่าตรวจไม่รวมในค่าทวัร์ ราคา 80,000-100,000 WON) 

 

เง่ือนไขการจองทัวร์ ในกรณ ีK-ETA  ไม่ผ่าน 
1. กรณีผลออกชา้กวา่ 7 วนั ก่อนวนัเดินทาง ลูกคา้สามารถเล่ือนวนัเดินทางได ้และขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง 
2. กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดว้ยเหตุผล เช่น คนท่ีผา่น K-ETA  ไม่ถึง 15 ท่าน ลูกคา้สามารถเล่ือนวนัเดินทางได ้ 
และขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง 
3. หากลูกคา้ไม่ผา่น K-ETA ขอสงวนสิทธ์ิ หกัค่าด าเนินการตามจริง 4,500.- บาท (ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน 500 บาท และค่า
มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน 4,000.- บาท) 
 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – เกาหลใีต้  

22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์  
สายการบินแอร์ปูซาน BX ลงประตูทางเขา้หมายเลข 8-9 โดยมีหวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ รอ
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึ้นเคร่ือง  
 

วนัท่ีสอง             เกาะนามิ WINTER LOVE SONG – สะพานโซยังกงั SOYANGGANG SKY WALK 

01.40 น.              บินลดัฟ้าสู่ ประเทศเกาหลใีต้ สายการบินแอร์ปูซาน BX เท่ียวบินท่ี BX748 
09.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้ 
                           (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) 
  หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  
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น าท่านเดินทางไปยงั เกาะนามิ ยอดฮิตตลอดกาลท่ีไม่วา่ใครก็ตอ้งไปเยอืนทุกคร้ังท่ีไปเท่ียวเกาหลี เพราะ
นอกจากจะอยู ่ใกลโ้ซล แลว้ ท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีถ่ายท า WINTER SONATA ซีรีส์เกาหลีสุดคลาสสิกช่ือดงั
อีกดว้ย และดว้ยบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก บวกกบัเสน่ห์ของธรรมชาติท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละฤดู
จึงท าใหท่ี้น่ีเป็นพิกดัท่ีไปก่ีคร้ังก็ไม่มีเบ่ือ 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

เมนู DUKKALBI ไก่ผดัเผด็บาร์บีคิวเป็นเน้ือไก่
ท่ีหัน่ออกเป็นช้ินพอค า คลุกเคลา้ดว้ยซีอ๊ิว
เคร่ืองปรุง และหมกัทิ้งไวจ้นไดท่ี้ จึงน าเน้ือไก่
และผกัมาผดับนกระทะยกัษ ์รับประทานพร้อม 
กิมจิ ซุปสาหร่าย และขา้วสวย 
หลงัอาหารน าท่านเยีย่มชม โซยังกงั สกายวอล์ค สะพาน
กระจกใสท่ียาวท่ีสุดในเกาหลีใต ้โดยสะพานโซยงักงัเป็น
สะพานกระจกใสท่ีมีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบ
เอียมโฮ เวลาท่ีเดินอยูบ่นสะพานแห่งน้ีจะสามารถ
มองเห็นวิวดา้นล่างใตส้ะพานท่ีเป็นทะเลสาบไดอ้ยา่ง
ชัดเจน  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
เมนู บุลโกก ิ เป็นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยน า
เน้ือหมูสไลดห์มกักบัซอสและเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ใหอ้อกรสหวานนุ่ม  เวลา
ทาน น ามายา่งขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนหรือทรงคร่ึงวงกลม
พร้อมผกักะหล ่าและเส้นจนัทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบน ้าขน้ เสริฟ
พร้อมขา้วสวยร้อนและเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ประจ าวนัคู่โต๊ะ 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  HOLIDAY INN EXPRESS SEOUL HONGDAE       
                          Aekyung Tower (Donggyo-dong), 188 Yanghwa-ro, Mapo-Gu, Seoul, Korea TEL: 02-768-3000   
                          http://hiex-seoulhongdae.com  หรือเทียบเท่า  

http://hiex-seoulhongdae.com/
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วนัท่ีสาม ป้อมฮวาซอง มรดกโลก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – หอคอยโซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลฟิต์) – ทงแดมุนดีไซน์ 
พลาซ่า - ร้านเคร่ืองส าอางค์ COSMETIC CENTER 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 

 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางเยี่ยมชม ป้อมฮวาซอง ชมความงามโดยรอบของป้อมฮวาซอง ช่วงกลางคืนป้อมน้ีตั้งอยู่
ลอ้มรอบบริเวณเมืองซูวอน ระยะทางยาวประมาณ 5,500 เมตร สร้างขึ้นดว้ยหินและอิฐเผาใชเ้วลาสร้างสอง
ปี เป็นช่วงการปกครองของกษตัริยจ์องโจ กษตัริยอ์งคท่ี์ 22 แห่ง ราชวงศโ์ชซอน เพื่อเป็นท่ีระลึกแก่พระราช
บิดา ซ่ึงถูกใส่ร้ายจากราชส านักและถูกขังจนส้ินพระชนม์ ป้อมน้ีสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแห่งยุคของ
จกัรวรรดิโชซอน ปัจจุบันป้อมฮวาซอง ได้รับการสถาปนาจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก เม่ือเดือน
ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2540 
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น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลางหุบ
เขา พบกบั “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอนัตระการตา สนุกสุดมนักบับตัรFREE PASS 
ท่ีท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดทุ้กชนิดไม่จ ากดัจ านวนคร้ัง พบกบัเคร่ืองเล่นใหม่ท่ีทุกท่านไม่ควร
พลาด T-EXPRESS พร้อมเกบ็ภาพความประทับใจกบัสวนดอกไม้ซ่ึงเต็มสะพร่ังกลางลานโดยถูกจัดไว้เป็น 
THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / 
สิงหาคม-กนัยายน:  สวนดอกลลิลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ)  

กลางวัน   อสิระอาหารกลางวัน ให้ท่านสนุกสนานภายในสวนสนุกได้อย่างเต็มท่ี   
 

 
 
 
 

 
น าท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีดงั MY NAME IS KIM SAM SOON และ BOY OVER FLOWER ท่ี 
“นมัซาน” ภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่จกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมือง
ท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล น าท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ใหท้่าน
ไดถ้่ายรูปและสัมผสัความน่ารักของวยัรุ่นเกาหลี นิยมมาคลอ้งกุญแจไวด้ว้ยกนัระเบียงทุกดา้นของ SEOUL 
TOWER จึงเตม็ไปดว้ยกุญแจหลากหลายสี (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์โซลทาวเวอร์)   

 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านช่ืนชมความยิง่ใหญ่อลงัการของอาคารรูปแบบดีไซน์ทนัสมยัแห่งใหม่ล่าสุดของกรุงโซล
DONGDAEMUNDESIGN PLAZA & PARK ท่ีน่ีเป็นพื้นท่ีส าหรับคนรักงานดีไซน์ เพิ่งเปิดตวัในวนัท่ี 21 
มีนาคม 2557 ท่ีผา่นมา ถูกสร้างขึ้นแทนสนามเบสบอลและสนามซอคเกอร์เดิมใชเ้วลาก่อสร้างทั้งหมดรวม 
7 ปี ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกช่ือกอ้งโลก ชาวอิรัก-องักฤษ ช่ือ ซาฮา ฮาดิด (ZAHAHADID) ผูฝ้าก
ผลงานระดบับ๊ิกโปรเจคตม์ากมาย อยา่ง ZAHAHADID  ดา้นการดีไซน์นั้นจะเนน้ความทนัสมยัท่ีไร้
พรมแดนกบัธรรมชาติ จึงไดส้ร้างเป็น 2 ส่วน คือส่วนพลาซ่า (DESIGN PLAZA) และส่วนพาร์ค (DESIGN 
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PARK)ไวด้ว้ยกนั ดว้ยมุ่งหวงัใหเ้ป็นท่ีสร้างสรรคค์วามคิดใหม่ๆ ควบคู่ไปกบัเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของคน
เกาหลี  ในส่วนของ ดีไซน์พลาซ่า (DESIGN PLAZA)จะมีทั้งหมด 5 ฮอลล ์ซ่ึงประกอบไปดว้ย 15 หอ้งจดั
แสดง ใชส้ าหรับจดังานประชุม คอนเสิร์ต งานแฟชัน่โชว ์งานเทศกาลภาพยนตร์ การแสดงศิลปะและงาน
ออกแบบ รวมไปถึงงานแสดงเก่ียวกบัวฒันธรรมต่างๆ นอกจากน้ียงัมีพิพิธภณัฑ ์หอ้งสมุด อยูด่า้นในของ
พลาซ่าดว้ย ส่วนของ ดีไซน์พาร์ค (DESIGN PARK)จะประกอบไปดว้ยสวนสไตลเ์กาหลีท่ีประกอบดว้ย
สระน ้า ดอกบวั เป็นตน้ และนอกจากนั้นท่ีน่ียงัใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของฉากในซีร่ียเ์ร่ือง โทเมเนเจอร์ อีกดว้ย
อิสระใหท้่านไดเ้ก็บรูปภาพอนัแสนประทบัใจตามอธัยาศยั 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ ร้านเคร่ืองส าอาง COSMETIC CENTER ชอ้ปป้ิงเคร่ืองส าอางยอดนิยม เช่น 
โบทอ็กเกาหลีช่ือดงั , SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก) , WATER DROP (ครีมน ้าแตก) , BUBBLE 
CLEANSING , CC ครีม , แป้งมา้โยก, เซร่ัมโบท็อกเกาหลี  ซ่ึงราคาถูกกวา่ท่ีเมืองไทยเกือบเท่าตวั และบาง
ผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
เมนู B.B.Q. BUBFFET บุฟเฟ่ตบ์าบีคิวป้ิงยา่ง
สไตลเ์กาหลี ใหท้่านเลือกสรร หมูติดมนัสไลด ์
หมูหมกั ตกัรับประทานแบบไม่อั้นทานจนอ่ิม
พร้อมเคร่ืองเคียงผกัสด กิมจิ และ อ่ืน ๆ อีก
มากมาย  

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  HOLIDAY INN EXPRESS SEOUL HONGDAE       
                          Aekyung Tower (Donggyo-dong), 188 Yanghwa-ro, Mapo-Gu, Seoul, Korea TEL: 02-768-3000   
                          http://hiex-seoulhongdae.com  หรือเทียบเท่า  
วนัท่ีส่ี ศูนย์โสม – RED RINE – พระราชวังเคียงบ็อคคุง – จัตุรัสกวางฮวามุน – คลองชองเกชอน – DUTY FREE – 
เมียงดง 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่  ศูนย์โสม ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จดัเป็นสมุนไพร
ท่ีคนนิยมใชก้นัมากท่ีสุด เพราะเช่ือวา่โสมสามารถรักษาโรคไดส้ารพดัโรค วงจร
การเก็บเก่ียวโสมใชเ้วลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอาย ุ6 ปี ถือไดว้่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดี
ท่ีสุด ในสมยัโบราณโสมถือเป็นของล ้าคา้ยิง่กวา่ทอง โสมเกาหลีจึงจดัวา่เป็นสินคา้ท่ีมี
คุณภาพและไดม้าตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซ้ือโสมคุณภาพดีซ่ึง
รัฐบาลรับรอง ใชบ้ ารุงร่างกายทั้งยงัเป็นของฝาก ซ่ึงโสมท่ีน้ีมีราคาถูกกวา่เมืองไทย 2 
เท่า น าท่านสู่ RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากน ้ามนัสน ท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุง
ร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย  

 

http://hiex-seoulhongdae.com/
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น าท่านยอ้นรอยละครเร่ือง PRINCESS HOURSหรือเจา้หญิงวุน่วายกบัเจา้ชายเยน็ชาท่ี พระราชวังเคียง
บ็อค ซ่ึง เป็นพระราชวงัไมโ้บราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกวา่ 600 ปีก่อน ภายใน
พระราชวงัแห่ง น้ีมีหมู่พระท่ีนัง่มากกวา่ 200 หลงั แต่ไดถู้กท าลายไปมากในสมยัท่ีญ่ีปุ่ นเขา้มาบุกยดึครอง 
ทั้งยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็นท่ีประทบัของกษตัริย ์ ปัจจุบนัไดมี้การก่อสร้างหมู่พระท่ี
นัง่ท่ีเคยถูกท าลายขึ้นมาใหม่ในต าแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กบัพลบัพลา กลางน ้าเคียงเฮวรู ท่ีซ่ึงเคยเป็นทอ้งพระ
โรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ ส าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
เมนู SAMGYETANG หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารต าหรับชาววงั บ ารุงสุขภาพ 
เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ร้อนๆ ภายในตวัไก่ยดัไส้ดว้ยขา้ว และ
สมุนไพรต่างๆ  เช่นเมด็พุทราแหง้ รากโสม เก๋าก้ี ปรุงรสดว้ยพริกไทยด า 
และเกลือ พร้อมเคร่ืองเคียงพิเศษ กกัตุกี (ท าจากหวัไชเทา้ดอง) เส้น
ขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี พร้อม อินซมัจูหรือเหลา้ดองโสม  
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น าท่านเยีย่มชม จตุรัสควังฮวามุน (GWANGHWAMUN SQUARE) ตั้งอยูใ่จกลางกรุงโซล บนถนน
เซจง (SEJONG) เป็นศูนยก์ลางของกรุงโซลตลอดระยะเวลา 600 ปีท่ีผา่นมา ดว้ยพื้นท่ีกวา้งขวางกวา่ 
20,000 ตารางเมตร มีการปรับปรุงสภาพตั้งแต่ปี 2009 จนกลายมาเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ สถานท่ี
ท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวสามารถชมความมีชีวิตชีวาของกรุงโซล พร้อมเก็บภาพสวยๆ ของพื้นหลงัท่ีเป็น 
ประตูควงัฮวามุน ประตูทางเขา้ของพระราชวงัคยองบกกุง, บริเวณอนุสาวรีย ์ตึก และอาคารท่ีอยูบ่ริเวณ
โดยรอบ  
น าท่านสู่ คลองชองเกชอน คลองเก่าแก่ในอดีตมีอายกุวา่ 600 ปี ท่ีทอดผา่น
ใจกลางเมืองหลวงในปัจจุบนัมีการพฒันาและบูรณะคลองขึ้นมาใหม่ มี
ความยาวกวา่ 6 กม.เป็นสถานใหค้นไดเ้ขา้มาพกัผ่อน โดยจดักิจกรรมต่างๆ
อาทิ งานแสดงศิลปะต่าง งานดนตรี นิทรรศการดอกไม ้  พบกบัเร่ืองราว
ความมหศัจรรยข์องคลองชองเกชอนแห่งน้ี   

 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ร้านคา้ปลอดภาษีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโซล เป็นแหล่งรวมสินคา้แบ
รนด์ดงักวา่ 250 แบรนด ์ทั้งเคร่ืองส าอางค,์ น ้าหอม, กระเป๋า, สินคา้แฟชัน่ต่างๆ เช่น CHANEL, 
GUCCI, LOUIS VUITTON, HERMES ไม่ไดมี้แค่เพียงสินคา้จากแบรนด์ต่างประเทศเท่านั้น สินคา้แบ
รนด์เกาหลีก็มีใหเ้ลือกหลากหลายไม่แพก้นั ราคาก็ถูกกวา่ร้านคา้ดา้นนอกและบางยีห่อ้ก็ถูกกวา่ใน
ประเทศไทยดว้ย หากจะเขา้ไปชอ้ปป้ิงกนัท่ีหา้งแห่งน้ี ให้พกพาสปอร์ตและขอ้มูลตัว๋เคร่ืองบินไปดว้ย
เพราะจะตอ้งใชใ้นการซ้ือ 
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น าท่านชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ ณ  ย่านเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ ของ
เกาหลีเป็นอยา่งไร กา้วล ้าน าสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งน้ีพบกบัสินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้บุรุษ-
สตรี เคร่ืองส าอางดงัๆของเกาหลี พบกบัความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเมียงดงแห่งน้ีจะ
มีวยัรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัท่ีน่ีกวา่ลา้นคนในแต่ละวนั เชิญท่านเลือกซ้ือ หาสินคา้ ตามอธัยาศยั 
หรือจะเลือกลองนัง่ด่ืมกาแฟในคอฟฟ่ีชอ้ปสไตลเ์กาหลีไดท่ี้น่ีเช่นกนั  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น   
เมนู บิบิมบับ เป็นเมนู ขา้วย  าเกาหลี ท่ีโปะ TOPPING ดว้ยเคร่ืองมากมาย ราดดว้ยซอสโคชูจงั คลุกกบัขา้ว
สวยในถว้ยหินร้อนๆ           

                 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  HOLIDAY INN EXPRESS SEOUL HONGDAE       
                          Aekyung Tower (Donggyo-dong), 188 Yanghwa-ro, Mapo-Gu, Seoul, Korea TEL: 02-768-3000   
                          http://hiex-seoulhongdae.com  หรือเทียบเท่า  
วนัท่ีห้า    ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – ช้อปป้ิงฮงแด – สนามบินอินชอน 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตใน
ป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร 
เมลด็พนัธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ 
เพราะมีผลช่วยดูแลตบัใหแ้ข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจาการ
ด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
น าท่านชอ้ปป้ิง ฮงแด (HONGDAE) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮงอิก 
(HONGIK UNIVERSITY) จึงเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุ่นและเด็กมหาวิทยาลยั เป็นอีกเส้นหน่ึงท่ีมี
บรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอร่ี ร้านคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ คลบั 
ตลาดศิลปะ และร้านอาหารท่ีน่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอาย ุ20-30 ปี ท่ีนิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้และ
ร้านอาหารต่างๆ ก็ยงัไม่แพงอีกดว้ย ซ่ึงจะคึกคกัเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะร้านคา้แต่ละ
ร้านจะทยอยเปิดใหบ้ริการ ของท่ีขายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินคา้แฟชัน่ เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า 
รองเทา้ ของก๊ิฟชอ้ป เคร่ืองเขียน และท่ีเยอะไม่แพก้นัก็คือขนมต่างๆ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
เมนู จิมดัก ลกัษณะเป็นไก่ผดักบัวุน้เส้นและผกัในน ้าพะโล ้รสชาติเขม้ขน้ กลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมขา้ว
สวยร้อนๆ 
น าท่านสู่สนามบินอินชอน  

20.20 น.          เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ปูซาน BX โดยเท่ียวบินท่ี BX747 
                           บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
00.40 น.         ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

http://hiex-seoulhongdae.com/
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*************************** 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นราคา หากมี

การปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายบินหรือการเปลีย่นแปลงกฎการเข้าประเทศท่ีมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 

ราคา/ท่านละ 

30 สิงหาคม – 3 กนัยายน 2565 26,888.- 

6-10 กนัยายน 2565 26,888.- 

13-17 กนัยายน 2565 26,888.- 

20-24 กนัยายน 2565 26,888.- 

27 กนัยายน – 1 ตุลาคม 2565 26,888.- 

4-8 ตุลาคม 2565 26,888.- 

11-15 ตุลาคม 2565 26,888.- 

18-22 ตุลาคม 2565 26,888.- 

25-29 ตุลาคม 2565 26,888.- 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ  7,900.- 

 

ราคาทัวร์รวม ราคาทัวร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเส้นทางท่ีระบุใน

รายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ  
กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 

2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่าน  

ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. คา่น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่า
โทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้
จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 50,000 วอน 
ต่อท่านตลอดท้ังทริป(ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ตามความ
พงึพอใจ) 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั หรือตอ้งการใบก ากบั
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8. ค่าหวัหนา้ทวัร์น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 

9. K-ETA (ELECTRONIC TRAVEL 
AUTHORIZATION) 

10. ค่าประกนัโควิท(ตามเง่ือนไขประกนั) และประกนั
อุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  
- การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวิต 
สูญเสีย   อวยัวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
1,000,000 บาท 

      -   การรักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 500,000    
         บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ภาษี) 
4. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบิน

ก าหนด (ปกติ 23 กก.) 
5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสาร

คือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)ใบส าคญั
ถ่ินท่ีอยู ่4)ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงิน
ฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะ
เป็นผูด้  าเนินการยืน่วีซ่าใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการ
ต่างหาก(ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของ
หนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเอง
ก่อนจะยืน่วีซ่า) 

6. ตรวจ ATK ลูกคา้ตรวจเองท่ีไทย 
7. หลงัไปถึงเกาหลีแลว้ 1 วนั ตรวจ RT-PCR 
8. ค่ากกัตวักรณีตรวจเจอโควิดและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

นอกเหนือในรายการทวัร์ 
 
เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือช าระทั้งหมด  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะตอ้งส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง 
 การยกเลกิ 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ์ หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัท าการขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัท าการขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วนัท าการ เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
• ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนัท าการ  เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การยกเลิก
การเดินทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณา
ในการคืนเงินใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  
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3. ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกาล บริษทัฯไดมี้การการันตีมดัจ า หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบัสายการ
บิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพิ่มเขา้มาช่วง
วนัหยดุ หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
หมายเหต ุ

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่  15 ท่าน(ผูใ้หญ่) ขึ้นไป โดยบริษทัฯ 
จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้)  

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น    
9. เด็กอายุต ่ากว่า 6 ขวบไม่ต้องตรวจPCRและไม่ต้องฉีดวัคซีน 

เด็กอายุ 6 ขวบขึน้ไป ต้องมีผลตรวจPCRและผลฉีดกวัคซีน ครบ 2เข็ม ส าหรับท่านท่ีฉีดวัคซีนเข็ม2 ต้องฉีดมาแล้ว
ไม่เกนิ 180 วัน หรือ 6เดือน 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 
 
 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

