
 

 
รหัสโปรแกรม : 25004 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KBX10 Love U SEOUL Much♥ ทัวรเ์กาหล ี5วนั3คืน 

“ตะลยุสวนสนกุ Lotte World สวนสนกุสดุล ้าใจกลางโซล” 
 

ชมต้นก าเนิด เมนูจาจังมย็อน ท่ีย่านอินชอนไชน่าทาวน์ เช็คอิน หมู่บ้านเทพนิยาย ซงโดเซนทรัลพาร์ค  

คลองชองกเยชอน N Seoul Tower ทะเลสาบซอกชน  สวมชุดฮันบกถ่ายภาพกับพระราชวังเคียงบ็อค 

 ไหว้พระวัดบงอึนซา ละลายเงินวอน ย่านเมียงดง ย่านฮงแด Duty Free และ อื่นๆอีกมากมาย 

อร่อยเต็มอ่ิมกับ ”อาหารเกาหลี” รสชาติต้นต ารับแดนกิมจิ!! 
 

เดินทางโดยสายการบิน AIR BUSAN  

น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 15 Kg. / Carry on 10 Kg.  

 

 
 

 



วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  

(บาท) 

ราคาเด็ก  

(บาท) 

พักเดี่ยว เพ่ิม  

(บาท) 

ที่นัง่ หมายเหต ุ

02-06 พฤศจิกายน 65 17,888  

 

ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2 ปี 

ราคา 4,800 บาท) 

 

 

 

5,500 

25  

09-13 พฤศจิกายน 65 17,888 25  

16-20 พฤศจิกายน 65 17,888 25  

23-27 พฤศจิกายน 65 17,888 25  

30 พฤศจิกายน - 

04 ธันวาคม 65 

17,888 25  

 

◼ FLIGHT:  

DEPARTURE:      BX748 BKK-ICN     22.25-06.20 

RETURN:            BX747 ICN-BKK     17.05-21.25 
 

 

 

19.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4  เคาท์เตอร์ สายการ

บิน AIR BUSAN (BX) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋า 

22.25 น. น าท่านเดินทางออกสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX748 

 

 

 

06.20 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ช่ัวโมง กรุณา

ปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร  

 จากนั้นน าท่านออกเดินทาง เพ่ือเที่ยวชม อิน

ช อ น ไ ช น่ า ท า ว น์  Incheon China Town 

สถานทีต้นก าเนิด จาจังมย็อน หรือ บะหมี่ด า

ของ เกาหลี  มีบั นทึก ว่ า ในปี  ค .ศ .  1884 

แรงงานจากประเทศจีนอพยพมาต้ังถิ่นฐานใน

บริเวณนี้เป็นจ านวนมาก อาหารการกนิในตอน

นั้นก็ เป็นการท าอาหารแบบประหยัดนั้นก็

คือ  “จ๋าเจี้ยงเมี่ยน” แปลว่า บะหมี่ผัดซอส 

ต่อมาก็ ได้มีการปรับรสชาติตามวัตถุดิบ

ท้องถิ่น โดยใส่เต้าเจ้ียวด า และปรุงรสให้ถูก

ปากคนเกาหลีมากขึ้น ท้ายที่สุดก็เรียกเพ้ียน

เสียงจาก “จ๋าเจี้ยงเมี่ยน”  มาเป็น จาจัง

มย็อน เป็นอาหารที่ได้รับความนยิมมาก เพราะหลายคนชอบตามเทรนด์ซีรีส์เกาหลี แต่เหตุผลจริง ๆที่หลายคนชอบ

อาหารเกาหลีนั่น ก็เพราะเป็นอาหารที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มาก เค็ม-หวาน-มัน ก าลังดี ทานง่าย รสไม่จัด ทาน

แล้วจะติดใจอย่างแน่นอน บรรยากาศในเมืองนี้ เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในเมืองจีน อย่างนั้นเลย อาหารที่ขาย ขนม

ต่างๆ ล้วนเป็นวัฒนธรรมที่ส่งผ่านมาจากประเทศจีน รวมถึงงานศิลปะต่างๆ ที่ประดับตามถนนหนทาง และ หมู่บ้าน

เทพนิยาย Donghwa Village เป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายภาพสวยๆ เนื่องจากถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยบ้านที่มีการเพนท์

ก าแพงและทางเดินหลากหลายสีสัน ที่ให้ความรู้สึกราวเหมือนอยู่ในโลกของเทพนิยาย รวมถึงการ์ตูนดิสนีย์ เช่น ปี

เตอร์แพน อลาดิน หนูน้อยหมวกแดง  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่1) ลิ้มรสเมนูจาจังมย็อน   

 

 

 

  วันที่หนึ่ง    ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ

              

  วันที่สอง    ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ -  ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน – อนิชอนไชนา่ทาวน์ - หมูบ่้านเทพนิยาย - 

               ซงโดเซนทรัลพาร์ค – N Seoul tower – ย่านฮงแด     อาหาร  เทีย่ง,เยน็  

 



 

 จากนั้นพาทุกท่านไปเดินเล่นที่ ซงโดเซนทรัลพาร์ค Songdo Central Park เป็นสวนสาธารณะ ในบริเวณพ้ืนที่สี

เขียวตรงกลาง ของย่านธุรกิจระหว่างประเทศซงโดในเมอืงอินชอน สวนสาธารณะทีไ่ด้รับแรงบันดาลใจ ในการสร้าง

จากเซนทรัลพาร์ค ในมหานครนิวยอร์ก ของประเทศสหรัฐอเมริกา สวนแห่งนี้เปรียบเสมือน โอเอซิสธรรมชาติใน

เมืองแต่ก็รายล้อมด้วยตึกสูง รูปลักษณ์ทันสมัยมากอีกด้วย ซ่ึงสร้างความผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยและ

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเข้าด้วยกัน จากนั้นน าท่านสู่ ยอดเขานมัซาน Namsan Mountain โดย shuttle bus  

อันเป็นที่ตัง้ของหอคอยเอน็โซล ถ่ายภาพดา้นหนา้ N Seoul Tower ให้ท่านเพลิดเพลนิชมทัศนียภาพทีส่วยงามของ

แต่ละฤดูที่แตกต่างกัน และให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี ที่นิยมมาคล้องกุญแจไว้ด้วยกัน

ระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี (ไม่รวมค่าลิฟท์) 

 

จากนั้นพาท่านไปอสิระชอ้ปป้ิง ย่านฮงแด เป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลยั มีร้านกาแฟที่เปน็เอกลกัษณ์ 

แกลเลอร่ี ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ ราคาของสินค้า

และร้านอาหารต่างๆก็ยงัไมแ่พงอีกด้วย หรือ แนะน าท่านเดินเลน่ไปถ่ายภาพที่ 934 King's cross คาเฟ ่ธีม"แฮร์ร่ี 

พอตเตอร์" ตั้งอยู่ใน ย่านฮงแด เป็นคาเฟเ่กาหลีที่แฟนๆ แฮร์ร่ีห้ามพลาด เข้าไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆ

พร้อมพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย (ราคาไม่รวมค่าเคร่ืองดื่มในคาเฟ)่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่2) เมนู BBQ ป้ิงย่างเกาหลี ทานพร้อมเคร่ืองเคียงที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ

ผักกาดหอม กิมจิ ซอส และเกลือ นอกจากนี้ก็มีใบงา หัวไชเท้าดอง ถั่วงอก หัวหอม กระเทียม และ ต้นหอมอีกด้วย 

ที่พัก : L’ART HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 

 ถึงเวลาพาทุกท่านตะลยุสูแ่หลง่ช้อปป้ิง ที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุด

ในเอเชีย ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น 

ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้

เลือกซ้ือในราคาพิเศษ  จากนั้นพาทุกท่านไป ไหว้พระขอพร

ที่ วัดบงอึนซา (Bongeunsa Temple) เดิมชื่อว่าวัดกยอน

ซองซา ถูกสร้างขึ้นในปี 794 จากนั้นในปี 1498 สมเด็จพระ

ราชินี Jeonghyeon ได้มีการบูรณะวัดแห่งนี้ขึ้นใหม่ และ

เปลี่ยนชื่อเป็นวัดบงอึนซา สถาปัตยกรรมภายในวัดบงอึน

ซามีความคล้ายคลึงกับสถาปัตยกรรมของวัดทางพุทธ

ศาสนาอื่นๆในประเทศเกาหลี ซ่ึงใช้สีแดงและสีเขียวเป็นสี

พ้ืนฐาน และเพ้นท์รูปดอกไม้กบัสัตว์ในต านานเพ่ือตกแต่งอาคาร ซ่ึงรูปแบบการตกแต่งข้างต้นยงัคงหลงเหลอืรอดมา

จากเหตุการณ์ไฟไหม้และสงครามอยู่ไม่กีแ่ห่งในปัจจุบันนี ้หนึ่งในนัน้คือ ห้องโถงพันจอง ที่เก่าแก่ที่สุด สร้างเสร็จในปี 

1856 ตกแต่งด้วยบล็อคไม้แกะสลักรูปพวงมาลัยดอกไม้ทั้งส้ิน 3,175 ช้ิน อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของวัด  

จากนั้นพาทุกท่านไปเดินชม สวนสาธารณะทะเลสาบซอกชน  ซ่ึงเป็นเมืองในพ้ืนที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, 

Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้ เป็นสวนสาธารณะที่ล้อมรอบ ทะเลสาบซอกชนโฮซุ ซ่ึงทะเลสาบขนาดใหญ่ของ

กรุงโซลที่ถูกแบ่งเป็น 2 ฝ่ังด้วยถนนคนเดินตรงกลาง ภายในสวนที่ล้อมรอบทะเลสาบ ประกอบด้วยสถานที่ส าหรับ

การพักผ่อนหย่อนใจ และการท ากิจกรรมต่างๆ ส าหรับชาวเมืองได้มาพักผ่อนและออกก าลังกาย และเป็นที่ตั้งของ

สวนสนุกลอตเต้ เวิลด์ (Lotte world ) สวนสนุกที่มชีื่อเสียงของโซล และตกึลอตเตท้าวเวอร์ (Lotte World Tower) 

ซ่ึงเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ในปัจจุบัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Budae Jjigae มาม่าหม้อไฟเกาหลี เมนูฮิตตามรอยซ่ีร่ีย์ ส่วนประกอบหลัก เส้น

มาม่าเกาหลี สแปม แฮม เต้าหู้ ซอสโคชูจัง และผักเคียงต่างๆ 

  วันที่สาม  ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี - วัดบงอนึซา  – สวนสาธารณะทะเลสาบซอกชน – สวนสนกุลอตเต้เวิล ์

                          อาหาร เช้า, เที่ยง  

              



จากนั้นพาทุกท่านเพลิดเพลินกับ สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด Lotte World Adventure เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุด

ของเกาหลี ซ่ึงมีอาคารสวนสนกุในร่มที่มขีนาดใหญทีสุ่ดในเกาหลีอกีดว้ย การมาเที่ยวเล่นทีน่ี่จึงสามารถท าได้ทัง้ปีโดย

ไม่ต้องดูสภาพอากาศกันเลย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่รวบรวมความบันเทิงและการชมวิวทิวทัศน์ ภายในมีเคร่ืองเล่นที่น่า

ตื่นเต้น ลานไอซ์สเก็ต ทะเลสาบ พิพิธภัณท์หมู่บ้านโบราณเกาหลี ขบวนพาเหรดรูปแบบต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย 

ซ่ึงมีนักท่องเที่ยวเกาหลแีละชาวต่างชาติมาเข้าชมกว่า 6 ล้านคนต่อปี สวนสนุกลอตเต้เวิล์ดแบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆได้ 

2 โซน ได้แก่ ธีมผจญภัยAdventure  ที่เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ เกาะเวทมนต์ Magic Island เป็น

สวนสนุกกลางแจ้ง ตั้งอยู่ด้านนอกติดกับทะเลสาบซกชอนโฮซู อีกทั้งยังมีร้านจ าหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหาร

นานาชาติ และส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย โดยในส่วนของอาคารสวนสนุกโซนในร่มนั้น ได้รับการออกแบบ

และตกแต่งมาอย่างดี โครงสร้างภายในใช้หลังคาเป็นกระจกทั้งหมด ท าให้ถึงแม้จะอยู่ในร่มแต่ก็ได้บรรยากาศแบบ

กลางแจ้งร่วมด้วย (ราคารวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก : L’ART HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5) 

น าท่านแวะช้อปป้ิง ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพ

จากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด 

ให้ท่านได้เลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า 

โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกายให้ท่านซื้อเป็นของฝาก 

และ ร้านสมุนไพร Red Pine เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก

น ้ามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วย

ควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้น ให้ท่านได้

ใส่ชุดประจ าชาติ เกาหลีชุดฮันบกและถ่ายรูปภาพที

พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังเก่าแก่ที่ สุดของ

ราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็น  

ศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทั้งที่

ประทับและฐานอ านาจของพระ เจ้าแทจอนและต่อเนื่อง

มาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอน พระราชวังเป็นอาคาร

สองชั้น ตัวพระต าหนักถูกสร้างให้ย่ืนออกไปกลางสระน า้

ที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์ จุดประสงค์สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็น

สถานที่ส าหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน จากนั้นพาทุก

ท่านเดินชม หมู่บ้านบุกชอนฮันอก Bukchon Hanok 

Village เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึก

  วันที่ส่ี ศูนยโ์สมรัฐบาล - ศูนยส์มนุไพร Red Pine - พระราชวังเคียงบกกุง – หมูบ่้านบกุชอนฮันอก– คลองชองกเยชอน –  

 ช้อปป้ิง Shinsegae ปลอดภาษี  -  ยา่นเมียงดง      อาหาร เชา้, เที่ยง, เยน็                                                                                                                    

              



รามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของ

เกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะส าหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดั้งเดิมของ

เกาหลีกว่า 100 หลัง ซ่ึงเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโชซอน  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) บลูโกกิ หรือเนื้อย่างหรือเนื้อผัดสไตล์เกาหลี เอกลักษณ์อยู่ตรงเนื้อที่หมักด้วย

สาลี่และน ้ามันงาจนหอมและนุ่มเข้าเนื้อ ย่างจนสุกแล้วกินห่อกับผักและน ้าจ้ิม 

 พาทุกท่านไปเดินเล่นที่ใจกลางโซล คลองชองกเยชอน 

Cheonggyecheon เป็นพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจที่ทันสมัย 

และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ล าธารแห่งนี้มี

ความยาว 8.4 กิโลเมตร แม้ว่าคลองตามธรรมชาติเดิมจะ

ถูกถม และก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง ต่อมาด้วยโครงการ

ปรับปรุงเมืองใชร้ะยะเวลา 3 ปี คลองนี้จึงได้รับการขุดลอก

ปรับปรุงกลายเป็นคลองชองกเยชอนในปัจจุบันให้ผู้คนได้

เพลิดเพลิน  พักผ่อน เดินเล่นรับลม มีกิจกรรม การละเลน่ 

การแสดงจัด จากนั้นน าท่าน แวะช้อปป้ิง ช้อปป้ิงปลอด

ภาษี Shinsekae Duty Free สินค้าแบรนด์เนม มากมาย 

อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เคร่ืองส าอาง,กระเป๋า และยังมีกล้อง

ถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ และสินค้าอีกมากมาย ให้ท่านอิสระ

ได้เลือกซ้ืออย่างเต็มที่ ถึงเวลาน าทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิงตอ่

กันที ่ย่านเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี เลือกสินค้าเท

รนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเชน่

เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น 

EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และเคร่ืองส าอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 

ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ  
 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7) เมนูจิมดัก เป็นเมนูอาหารเกาหลพ้ืีนเมอืงดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกบัวุ้นเส้น มันฝร่ัง 

แครอท พริก และซอสด าเกาหลี รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี  

ที่พัก : L’ART HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8) 

 พาทุกท่านช้อปป้ิง ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb รวมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆ

ออกจากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น และ ร้านพลอยอ

เมทิสต์ Amethyst อัญมณีตระกูลควอตส์ที่สีม่วง หรือที่เรียกกันว่า พลอยสีดอกตะแบก เป็นสัญลักษณ์ของความ

จริงใจและความมั่นคงทางจิตใจ และยังได้รับความนิยมในกลุ่มทางศาสนาเพราะเชื่อว่าช่วยดลบันดาลให้เกิดความ

เที่ยงธรรมแก่ผู้ปฏิบัติ และ แหล่งช้อบป้ิงขนาดใหญ่ที่ช่ือ Hyundai Mall เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได 

ร้านสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย นอกจากจะเป็นแหล่งช้อปป้ิงแล้ว ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจส าหรับ

ครอบครัวอีกด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9) คูปอง GIFT CARD มูลค่า 10,000 วอน ที่ Hyundai Mall 

 และก่อนเดินทางกลับน าท่านช้อปป้ิง Local Super Market ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ 

โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น ้าจ้ิมปรุงรสหมูย่างเกาหลี 

ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย 

จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

17.05 น.  เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน  AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX747 

21.25 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

  วันที่หา้  ศูนย์สมนุไพร Hogaenamu Herb - ร้านพลอยอเมทสิต์ - Hyundai Premium Outlet  - Local Super Market  

-  ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน -  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    อาหาร เชา้,เที่ยง  

                   



หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เปน็ตน้ โดยมิตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถงึ

ผลประโยชน์ของทา่นเปน็หลกั เพ่ือให้ทา่นทอ่งเที่ยวได้ครบถว้นตามโปรแกรม  

ทัวร์คร้ังนี้มีวัตถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเทีย่วเปน็หมู่คณะเทา่นัน้ ถา้ลูกค้าท่านใดตอ้งการแยกตัวออก จากกรุ๊ปทัวร์ ไม่

ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องขอคิดค่าใช้จ่าย เพ่ิม 100 USD/ตอ่ทา่น  

 

 

เงื่อนไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต ้(Update 01 ตุลาคม 2565)  
 

1. ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) บริษัท ฯ บริการลงทะเบียน K-ETA 

เพ่ือท่องเที่ยวเกาหลี เดนิทางเข้าประเทศเกาหลีใต้แบบฟรีวีซ่า (อยู่ได้ 90 วัน)  (บริษัทด าเนนิการลงทะเบียนให้ มี

ค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทา่นละ 1500 บาท กรณีลงไม่ผ่าน บริษัทฯจะลงใหอ้กี 1 คร้ัง รวมไม่เกนิ 2 คร้ัง ) ส าหรับลกูค้าทีม่ ี

K-ETA แล้วไม่ตอ้งช าระเงนิสว่นนี้ เพียงสง่หลกัฐาน K-ETA ของท่านมาให้ที่บริษัทเท่านัน้ 
 

เอกสารทีใ่ชล้งทะเบยีน K-ETA  

1. ไฟล์รูปภาพสีถา่ยหนา้ตรง พ้ืนหลังสขีาว ไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกนิ 100MB (อายุไม่เกนิ 6 เดือน) 

2. ไฟล์รูปสีหนา้พาสปอร์ต ไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 300MB (มีอายมุากกว่า 6 เดอืน) 

3. ข้อมลูส่วนตัว เชน่ ชื่อ-นามสกลุ ภาษาอังกฤษตามหนา้พาสปอร์ต, เบอร์โทรตดิตอ่ในไทย, เบอร์โทรตดิตอ่ในเกาหลี

(ถ้ามี), E-mail และประวัติของลกูค้า 

4. ข้อมลูที่พัก (บริษัทจัดการให้)  

5. ผู้เดินทางตอ้งลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)  บริษัทด าเนินการให้  
6.  

เงื่อนไขข้างต้น อาจมีการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะท าการแจ้ง Update ให้ท่านลูกค้าก่อนการเดินทาง 
 

 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2.เอกสารจากการลงทะเบียนผ่านการอนุมัติระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)  

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจ านวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ทีข่องบริษัทฯ ก่อนทกุครั้ง มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

 

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  

 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วกอ่นท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอื

ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 

**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง )จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า  6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป -กลับและ

จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัท

จะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ   ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

 



เงื่อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม   

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่

ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน AIR BUSAN สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 15 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 10 กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย

ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท า

ไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 

10. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

11. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตน าเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 50,000 วอน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความ

ประทับใจและน ้าใจจากท่าน 

7. ค่าลงทะเบียน K-ETA 1,500 บาท  

 

  



  

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน

, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

12. ค่าประกันอุบัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบริษัทฯประกันภัยทีบ่ริษัทท าไว้ 

ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

  



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